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Od redakcji / From The Editorial Office 

 

Szanowni Państwo,

W chwili, gdy kończymy skład kolejnego numeru czasopisma do druku, 
zarówno w Polsce jak i w Europie oraz w świecie mają miejsce różne niepokojące 
wydarzenia dla całej ludzkości. Obserwuje się wiele wydarzeń, których wpływ 
ma ogromne znaczenie na życie człowieka, sprawy pokoju, rozwoju społeczeństw 
i ich egzystencji. Nie sposób również przywołać przeżywanych w tym roku 
jubileuszy, rocznic tak istotnych dla Polski i Narodu jak choćby 100 rocznica 
Niepodległości Polski czy wiele innych zarówno o charakterze narodowym, 
religijnym, patriotycznym czy społecznym. Klimat i charakter owych wydarzeń 
wyciska znamię na świadomość każdego człowieka – szczególnie wierzącego 
i patrioty. Kościół zawsze był blisko spraw ojczyzny, uczył patriotyzmu w 
najtrudniejszych czasach, dlatego chce przypominać jego rolę w odzyskaniu 
niepodległości. Księża biskupi zwracają uwagę na wkład ludzi Kościoła w 
zachowanie języka polskiego, tożsamości narodowej i kultury, w czasie zaborów. 
Wielu księży, zakonników i zakonnic płaciło za to prześladowaniami, włączenie 
z męczeńską śmiercią. W okresie zaborów wielkie znaczenie dla zachowania 
polskości miały objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie, gdzie – pod zaborem 
pruskim – rozmawiała ona z dziećmi po polsku.

Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła rok 2018 Rokiem Świętego 
Stanisława Kostki, który jest patronem dzieci i młodzieży oraz patronem Polski. 
Okazją do tego jest przypadająca w 2018 r. 450. rocznica jego śmierci oraz 100. 
rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Kościół w Polsce gorąco 
modli się o rychłą beatyfikację Prymasa Tysiąclecia. Ważne, by przypominać – 
szczególnie młodym ludziom – jego postawę życia i nauczanie, które jest dalej 
aktualne.

Proponowany kolejny numer półrocznika jako lektura dla zainteresowanych 
tematyką katolicką zawiera ciekawą i bogatą propozycję tekstów związanych z 
tytułem czasopisma „Pedagogika Katolicka”. I koniecznym jest przypomnienie, 
że wychowanie katolickie nie tylko ukształtowało to, co cenne w europejskim 
dziedzictwie, ale jest także w zgodzie ze znaczeniem przymiotnika „katolicki” 
- powszechny. To oznacza, że poza wychowaniem katolickim w istocie nie ma 
wychowania. Powiedzmy otwarcie: nie byłoby pedagogiki, gdyby nie Kościół 
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katolicki. Dzisiejszy rzekomy postęp pedagogiki jest bardzo względny (aczkolwiek 
nie wolno ignorować pozytywnych rezultatów), dlatego zamiast starać się gonić 
tych, którzy pędzą po bezdrożach, zacznijmy lepiej na nowo odkrywać to, co już 
od dawna jest sprawdzone i co jedynie i prawdziwie ma wartość. 

Kolejny numer czasopisma podejmuje wiele istotnych tematów, które 
dotykają szeroko rozumianego kształcenia i wychowania katolickiego. Treść 
całego numeru jest głównie ukierunkowana na cel wychowania katolickiego, które 
nie jest narzuceniem ściśle określonej, konkretnej ideologii, ale przekazaniem 
wartości ogólnych, stanowiących wspólne dobro ludzkości, wartości, którymi 
dzieci i młodziż będą mogły się kierować w samodzielnym postępowaniu. Celem 
wychowania więc nie może być urabianie dzieci według jakiegoś konkretnego 
narzuconego wzoru, ale pomoc w tym, by stawały się one coraz lepsze; innymi 
słowy, by były coraz bardziej dojrzałe, twórcze, życzliwe i szlachetne i by 
kierowały się takimi wartościami, jak prawda, dobro i piękno. 

W chwili, gdy ukazuje się kolejny numer czasopisma, trwają ostatnie 
przygotowania do zwołanego przez papieża Franciszka Zgromadzenia Ogólnego 
Synodu Biskupów, który jest poświęcony młodzieży i rozeznawaniu powołania. 
Biskupi z całego świata, duszpasterze oraz młodzież spotkają się w Rzymie już w 
październiku. Papież Franciszek wskazywał, że będzie to synod młodych. Ojciec 
Święty zaznaczał, że każdy młody człowiek ma coś do powiedzenia innym, w tym 
księżom, siostrom zakonnym, biskupom. Pasterze Kościoła w Polsce są otwarci na 
ten głos, ufają młodym. Księża biskupi chcą być blisko nich, towarzyszyć, poznać 
ich problemy i wyzwania, które stawia przed młodymi współczesny świat. Dlatego 
rok 2018 jest szczególnie poświęcony młodzieży, również poprzez przygotowania 
do Światowych Dni Młodzieży w Panamie, które będą w styczniu 2019 roku.

Pod hasłem „Musicie być mocni mocą wiary, nadziei i miłości”, zaczerpniętym 
z homilii Jana Pawła II wygłoszonej na krakowskich Błoniach podczas pierwszej 
pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 roku, odbywają się obchody 40. rocznicy wyboru 
kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Cykl wydarzeń religijnych, kulturalnych 
i naukowych został już zainaugurowany 18 maja, w 98. rocznicę urodzin św. Jana 
Pawła II, a ich kulminacja nastąpi w październiku. W Sanktuarium na Białych 
Morzach, powstałym dla upamiętnienia dziedzictwa Jana Pawła II, 16 października 
zostanie odprawiona Msza św. dziękczynna z udziałem Episkopatu Polski i 
najwyższych władz państwowych. Będzie jej przewodniczył Nuncjusz Apostolski 
w Polsce abp Salvatore Pennacchio, a homilię wygłosi kard. Stanisław Dziwisz.

Zapewne w numerze tym znajdziecie Szanowni Państwo wiele treści 
nawiązujących do wspomnianych wyżej wydarzeń. Zapraszamy już dziś 
odważnych i mocnych piórem do napisania i przesłania własnej refleksji 
wynikającej z przeżyć i doświadczenia wiary. 

Ks. Jan Zimny
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Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u 
Boga (Łk 1, 30).

Jorge Mario Bergoglio urodził się 17 grudnia 1936 w Buenos Aires (Argentyna). Jego ojciec, Mario - imigrant 
włoski z okolic Turynu, był pracownikiem kolei. Jorge miał jeszcze czworo rodzeństwa. Początkowo Jorge 
miał zamiar zostać chemikiem i ukończył studia na tym kierunku, jednak wkrótce, w 1958 roku wstąpił do 
Towarzystwa Jezusowego (jezuici), podejmując normalną formację zakonną i studia seminaryjne, po no-
wicjacie w Colegio Maximo San José w San Miguel koło Buenos Aires (licencjat z filozofii), w Colegio de la 
Immaculada w Santa Fe (studia humanistyczne i psychologia), w Colegio del Salvador w Buenos Aires (teolo-
gia). Święcenia kapłańskie przyjął 13 grudnia 1969 r., profesję wieczystą złożył 22 kwietnia 1973 r. W ramach 
funkcji zakonnych był mistrzem nowicjatu (w Villa Barilari), wykładowcą na Wydziale Teologii, członkiem 
konsulty prowincji zakonnej w tym samym mieście, a także prowincjałem Argentyny (1973-1979). Przez 
pewien czas pracował w Niemczech, gdzie kończył doktorat. W 1992 roku został mianowany biskupem 
pomocniczym Buenos Aires (tyt. Auca). Sakrę biskupią przyjął 27 czerwca 1992. Do godności kardynalskiej 
został wyniesiony w 2001 roku. W latach 2005-2011 był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Argen-
tyny. 13 marca 2013 r., po trwającym dwa dni konklawe, został wybrany na Papieża. Przyjął imię Franciszek.

Drodzy młodzi! 

Ojciec Święty Franciszek

Światowe Dni Młodzieży 2018 stanowią krok naprzód w przygotowaniu 
międzynarodowego spotkania, które odbędzie się w Panamie w styczniu 2019 
roku. Ten nowy etap naszej pielgrzymki przypada na rok, w którym zwołane jest 
Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów na temat: „Młodzież, wiara i rozeznanie 
powołania”. To dobry zbieg okoliczności. Uwaga, modlitwa i refleksja Kościoła 
będą skierowane na Was, ludzi młodych, z pragnieniem zrozumienia, a przede 
wszystkim przyjęcia drogocennego daru, jakim jesteście dla Boga, dla Kościoła i 
dla świata. Jak już wiecie, postanowiliśmy, aby w tej drodze towarzyszył nam wzór 
i wstawiennictwo Maryi, młodej kobiety z Nazaretu, którą Bóg wybrał jako Matkę 
swego Syna. Idzie ona z nami ku Synodowi i Światowym Dniom Młodzieży w Pana-
mie. Jeśli w ubiegłym roku prowadziły nas słowa Jej kantyku uwielbienia: „Wielkie 
rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1,49) - ucząc nas upamiętniać przeszłość — 
to w bieżącym roku staramy się słuchać wraz z Nią głosu Boga, który budzi odwagę 
i daje łaskę konieczną, aby odpowiedzieć na Jego wezwanie: „Nie bój się, Maryjo, 
znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1, 30). Są to słowa wypowiedziane przez po-
słańca Boga, archanioła Gabriela, do Maryi, prostej dziewczyny z małej wioski w 
Galilei.

1. Nie bój się!
To zrozumiałe, że nagłe pojawienie się anioła i jego tajemnicze pozdrowienie: 

„Bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z Tobą” (Łk 1,28), wywołały silny niepokój w 
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Maryi, zaskoczonej tym pierwszym objawieniem jej tożsamości i powołania, do tej 
pory jej nieznanych. Maryja, podobnie jak inne postacie z Pisma Świętego, drży w 
obliczu tajemnicy powołania Boga, który w jednej chwili stawia ją przed ogromem 
swego planu i sprawia, że odczuwa ona całą swą małość skromnego stworzenia. 
Anioł, czytając w głębi jej serca, mówi do niej: „Nie bój się”! Bóg czyta również 
w naszych sercach. Dobrze zna wyzwania, jakim musimy stawić czoło w życiu, 
zwłaszcza, gdy stajemy w obliczu decyzji fundamentalnych, od których zależy, kim 
będziemy i co zrobimy na tym świecie. To „ciarki” jakie odczuwamy, gdy mamy do 
czynienia z decyzjami dotyczącymi naszej przyszłości, naszego stanu życia, naszego 
powołania. W takich chwilach jesteśmy wzburzeni i ogarnia nas wiele lęków. A Wy, 
ludzie młodzi, jakie żywicie obawy? Co was najbardziej niepokoi w głębi serca? W 
wielu z was istnieją obawy „drugoplanowe”, że nie jesteście kochani, lubiani, nie 
akceptowani takimi, jakimi jesteście. Dziś jest wielu młodych, którzy mają poczucie, 
że muszą być inni od tego, czym są w rzeczywistości, próbując się dostosować do 
często sztucznych i nieosiągalnych standardów. Nieustannie dokonują retuszowa-
nia swoich wizerunków, chowając się za maskami i fałszywymi tożsamościami tak, 
że sami niemal stają się „fake’iem”. U wielu z nich mamy do czynienia z obsesją na 
tle otrzymywania jak największej liczby „polubień”. I z tego poczucia nieadekwat-
ności rodzi się wiele obaw i niepewności. Inni lękają się, że nie znajdą bezpieczeń-
stwa emocjonalnego i zostaną sami. W wielu, w obliczu niepewności związanej z 
pracą, wkracza lęk przed niemożnością znalezienia satysfakcjonującej afirmacji za-
wodowej, nie spełnienia swoich marzeń. Te obawy są dziś bardzo obecne w wielu 
młodych ludziach, zarówno wierzących, jak i niewierzących. Także ci, którzy przy-
jęli dar wiary i poważnie poszukują swojego powołania, nie są rzecz jasna wolni od 
strachu. Niektórzy myślą: może Bóg chce ode mnie, albo zażąda ode mnie za wiele. 
Może przemierzając drogę wskazaną mi przez Niego, nie będę naprawdę szczęśli-
wy, albo nie będę mógł sprostać temu, o co mnie prosi. Inni zadają sobie pytanie: 
czy podążam drogą wskazaną mi przez Boga, kto może mi zagwarantować, że będę 
mógł podążać nią do końca? Czy nie ulegnę zniechęceniu? Czy nie stracę entuzja-
zmu? Czy będę umiał wytrwać przez całe me życie?

W chwilach, kiedy wątpliwości i lęk tłoczy się w naszych sercach, konieczne staje 
się rozeznanie. Pozwala nam ono uporządkować zamęt w naszych myślach i uczu-
ciach, aby działać w sposób właściwy i roztropny. Pierwszym krokiem w tym procesie 
prowadzącym do przezwyciężenia lęków jest ich wyraźne określenie, by nie okaza-
ło się, że marnujemy czas i energię, padając łupem nietrwałych upiorów pozbawio-
nych oblicza. W tym celu zapraszam wszystkich, byście spojrzeli do swego wnętrza 
i nazwali wasze lęki po imieniu. Zadajcie sobie pytanie: co mnie martwi, czego boję 
się najbardziej dzisiaj, w konkretnej sytuacji, której doświadczam? Co mnie blokuje i 
nie pozwala mi iść naprzód? Dlaczego nie mam odwagi, by dokonać ważnych decyzji, 
które powinienem podjąć? Nie lękajcie się uczciwie spojrzeć na swoje lęki, uznać je 
takimi, jakimi są, i zmierzyć się z nimi. Biblia nie zaprzecza ludzkiemu uczuciu strachu 
ani wielu przyczynom, które mogą go powodować. Abraham się bał (por. Rdz 12, 10), 
Jakub się lękał (por. Rdz 31,31; 32,8), a również Mojżesz (por. Wj 2,14, 17,4), Piotr (Mt 
26,69nn) i Apostołowie (Mk 4,38-40; Mt 26,56). Sam Jezus, chociaż na nieporówny-
walnym poziomie, także doświadczał lęku i udręki (Mt 26, 37; Łk 22, 44). 



‚

Z NAUCZANIA KOSCIOŁA

9

`
„Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?” (Mk 4,40). Ta repry-

menda Jezusa wobec uczniów pozwala nam zrozumieć, jak często przeszkodą dla 
wiary nie jest niewiara, ale bojaźń. Dlatego dzieło rozeznania, po zidentyfikowa-
niu naszych lęków, musi nam pomóc w ich przezwyciężeniu, otwierając nas na 
życie i ze spokojem stawiając czoło wyzwaniom, jakie nam ono przedstawia. W 
szczególności dla nas, chrześcijan, bojaźń nigdy nie może mieć ostatniego słowa, 
ale powinna stanowić okazję, aby dokonać aktu wiary w Boga... a także wiary w 
życie! Oznacza to uwierzenie w zasadniczą dobroć istnienia, które dał nam Bóg, 
zaufanie, że prowadzi On do dobrego celu przez często tajemnicze dla nas okolicz-
ności i zmienne koleje losu. Jeśli zamiast tego podsycamy lęki, będziemy zmierzali 
do zamknięcia się w sobie, zabarykadowania się, by bronić się przed wszystkim 
i wszystkimi, pozostając jakby sparaliżowani. Musimy zareagować! Nigdy się nie 
zamykaj! W Piśmie Świętym znajdujemy 365 razy wyrażenie „nie lękajcie się”, ze 
wszystkimi jego odmianami. To jakby powiedzieć, że każdego dnia roku Pan chce, 
abyśmy byli wolni od bojaźni. Rozeznanie staje się nieodzowne, w kontekście po-
szukiwania własnego powołania. Bowiem najczęściej nie jest ono natychmiast ja-
sne czy zupełnie oczywiste, ale rozumiemy je stopniowo. Koniecznego do przepro-
wadzenia w tym przypadku rozeznania nie należy rozumieć jako indywidualnego 
wysiłku introspekcji, którego celem jest lepsze poznanie naszych mechanizmów 
wewnętrznych, aby się umocnić i osiągnąć pewną równowagę. Osoba może stać 
się wówczas silniejsza, ale pozostaje mimo to zamknięta w ograniczonej perspek-
tywie swoich możliwości i poglądów. Natomiast powołanie jest wezwaniem Boga, 
a rozeznanie w tym przypadku polega przede wszystkim na otwarciu się na Inne-
go, który wzywa. Jest zatem konieczna cisza modlitwy, aby wysłuchać głosu Boga, 
który rozbrzmiewa w sumieniu. Puka On do drzwi naszych serc, tak jak to uczynił 
z Maryją, pragnąc zawrzeć z nami przyjaźń w modlitwie, mówić do nas poprzez 
Pismo Święte, obdarzyć nas swoim miłosierdziem w Sakramencie Pojednania, aby 
stać się z nami jedno w Komunii Świętej. 

Ale ważne jest również skonfrontowanie i dialog z innymi, naszymi braćmi i sio-
strami w wierze, którzy mają większe doświadczenie i pomagają nam widzieć le-
piej i wybierać między różnymi opcjami. Młody Samuel, kiedy usłyszał głos Pana, 
nie rozpoznał go od razu i pobiegł trzykrotnie do Helego, starego kapłana, który 
w końcu podsunął mu właściwą odpowiedź, jaką należy dać na wezwanie Boga: 
„Gdyby jednak kto cię wołał, odpowiedz: Mów, Panie, bo sługa Twój słucha” (1 Sm 
3, 9). W waszych wątpliwościach wiedzcie, że możecie liczyć na Kościół. Wiem, że 
są świetni kapłani, osoby konsekrowane, wierni świeccy, wielu z nich młodych, któ-
rzy ze swej strony mogą wam towarzyszyć jako starsi bracia i siostry w wierze. 
Ożywiani przez Ducha Świętego, będą umieli wam pomóc w rozwikłaniu waszych 
wątpliwości i odczytaniu planu waszego osobistego powołania. „Inny” to nie tylko 
przewodnik duchowy, ale także ten, który pomaga nam otworzyć się na wszyst-
kie nieskończone bogactwa egzystencji, jakimi obdarzył nas Bóg. Trzeba otwierać 
przestrzenie w naszych miastach i wspólnotach, aby wzrastać, marzyć, patrzeć na 
nowe perspektywy! Nigdy nie traćcie smaku radowania się ze spotkania, z przy-
jaźni, smaku wspólnego marzenia, pielgrzymowania z innymi. Prawdziwi chrześci-
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janie nie boją się otwierać na innych, dzielić się przestrzeniami życiowymi, prze-
kształcając je w przestrzenie braterstwa. Drodzy młodzi, nie pozwalajcie, aby prze-
błyski młodości gasły w mroku zamkniętego pokoju, w którym jedynym oknem na 
świat jest komputer i smartfon. Otwórzcie na oścież drzwi waszego życia! Niech 
wasze przestrzenie i wasz czas będą zapełnione konkretnymi ludźmi, głębokimi re-
lacjami, w których możecie dzielić się autentycznymi i realnymi doświadczeniami 
w waszym codziennym życiu. 

2. Maryja! 
„Wezwałem cię po imieniu” (Iz 43, 1). Pierwszym powodem, aby się nie lękać 

jest właśnie fakt, że Bóg wzywa nas po imieniu. Anioł, posłaniec Boga, zwrócił się 
do Maryi po imieniu. Nadawanie imion jest właściwe Bogu. W dziele stworzenia 
powołuje On do istnienia każde stworzenie jego imieniem. Za imieniem kryje się 
pewna tożsamość, która jest wyjątkowa we wszystkim, w każdym człowieku, w tej 
intymnej istocie, którą do końca zna tylko Bóg. Ta boska prerogatywa została na-
stępnie współdzielona z człowiekiem, któremu Bóg zezwolił na nadawanie imion 
zwierzętom, ptakom, a nawet swoim dzieciom (Rdz 2, 19-21; 4.1). Wiele kultur po-
dziela tę głęboką wizję biblijną uznając w imieniu objawienie najgłębszej tajemnicy 
życia, znaczenia danej egzystencji. Bóg wzywając kogoś po imieniu jednocześnie 
objawia mu jego powołanie, swój plan świętości i dobra, poprzez który osoba ta 
stanie się darem dla innych i który uczyni ją wyjątkową. I także wówczas, kiedy 
Pan zechce poszerzyć horyzonty danego życia, postanawia nadać powołanej osobie 
nowe imię, tak jak to czyni w przypadku Szymona, nazywając go „Piotrem”. Stąd 
wziął się zwyczaj przyjmowania nowego imienia, kiedy wstępujemy do zakonu, 
wskazującego na nową tożsamość i nową misję. Boże powołanie, będąc osobistym 
i niepowtarzalnym, wymaga od nas odwagi, by uwolnić się od ujednolicających 
schematów myślowych, tak aby nasze życie mogło być rzeczywiście oryginalnym 
i niepowtarzalnym darem dla Boga, dla Kościoła i dla innych. Drodzy młodzi, bycie 
powołanym po imieniu to zatem znak naszej wielkiej godności w oczach Boga, Jego 
upodobania względem nas. I Bóg wzywa każdego z was po imieniu. Wy jesteście 
owym „ty” Boga, cennymi w Jego oczach, godnymi szacunku i umiłowanymi (por. 
Iz 43, 4). Przyjmujcie z radością ten dialog, jaki proponuje wam Bóg, to wezwanie, 
jakie kieruje On do was, powołując po imieniu. 

3. Znalazłaś łaskę u Boga 
Głównym powodem, dla którego Maryja nie powinna się lękać, jest to, że znalazła 

łaskę u Boga. Słowo „łaska” mówi nam o miłości bezinteresownej, nienależnej. Jak 
bardzo dodaje nam otuchy świadomość, że nie musimy sobie zasłużyć na bliskość i 
pomoc Boga, przedstawiając wcześniej „program doskonałości”, pełen zasług i suk-
cesów! Anioł mówi do Maryi, że już znalazła łaskę u Boga, a nie, że ją otrzyma w 
przyszłości. A samo sformułowanie słów anioła pozwala nam zrozumieć, że boska 
łaska jest nieustanna, nie jest czymś przemijającym czy chwilowym i dlatego ni-
gdy jej nie zabraknie. Również w przyszłości zawsze będzie nas wspierała łaska 
Boża, przede wszystkim w chwilach próby i ciemności. Nieustanna obecność Bożej 
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łaski zachęca nas do ufnego przyjęcia naszego powołania, co wymaga dążenia do 
wierności, które trzeba ponawiać każdego dnia. Droga powołania nie jest bowiem 
pozbawiona krzyży: są nimi nie tylko początkowe wątpliwości, ale także częste po-
kusy napotykane po drodze. Poczucie nieadekwatności towarzyszy uczniowi Chry-
stusa aż do końca, ale ten uczeń wie, że jest wspomagany łaską Boga.

Słowa anioła zstępują na ludzkie lęki, rozpraszając je mocą przynoszonej przez 
nie dobrej nowiny: nasze życie nie jest czystym przypadkiem i jedynie walką o 
przetrwanie, ale każdy z nas stanowi historię umiłowaną przez Boga. Znalezienie 
„łaski w Jego oczach” oznacza, że Stwórca dostrzega wyjątkowe piękno naszej isto-
ty i ma wspaniały plan dla naszego życia. Ta świadomość nie rozwiązuje oczywiście 
wszystkich problemów, ani nie usuwa niepewności życia, ale ma moc jego dogłęb-
nego przemieniania. Nieznane, które przyniesie nam przyszłość, nie jest mroczną 
groźbą, którą musimy przetrwać, ale czasem sprzyjającym, danym nam by żyć wy-
jątkowością naszego osobistego powołania i dzielić je z naszymi braćmi i siostrami 
w Kościele i w świecie.

4. Odwaga w teraźniejszości 
Z pewności, że łaska Boża jest z nami, wypływa siła posiadania odwagi w chwi-

li obecnej: odwagi realizowania tego, czego Bóg chce od nas tu i teraz, w każdej 
dziedzinie naszego życia. Odwagi, by przyjąć powołanie, które ukazuje nam Bóg; 
odwagi, by żyć naszą wiarą, nie ukrywając jej ani nie pomniejszając. Tak, bo kiedy 
otwieramy się na łaskę Bożą, to, co niemożliwe staje się rzeczywistością. „Jeżeli Bóg 
z nami, któż przeciwko nam?” (Rz 8,31). Łaska Boża dotyka owego „dzisiaj” wa-
szego życia, „porywa” was takimi, jakimi jesteście, ze wszystkimi waszymi lękami i 
ograniczeniami, ale objawia także wspaniałe plany Boga! Wy, młodzi potrzebujecie 
poczucia, że ktoś naprawdę w was wierzy: wiedzcie, że Papież wam ufa; że  Kościół 
wam ufa! A wy, ufajcie Kościołowi! 

Młodej Maryi powierzono ważne zadanie właśnie dlatego, że była młoda. Wy, 
ludzie młodzi, macie siłę, przechodzicie przez etap życia, w którym z pewnością nie 
brakuje energii. Używacie tej siły i energii, aby ulepszyć świat, zaczynając od tego, 
co najbliżej was. Pragnę, aby w Kościele powierzono wam ważne obowiązki, aby 
była odwaga pozostawiania wam przestrzeni; a Was proszę: przygotujcie się, aby 
te obowiązki przyjąć. 

Zachęcam was do ponownej kontemplacji miłości Maryi: miłości troskliwej, dy-
namicznej, konkretnej. Miłości pełnej śmiałości i całkowicie nakierowanej na dar 
z siebie. Kościół przeniknięty tymi cechami maryjnymi będzie zawsze Kościołem 
wychodzącym, który wykracza poza swoje ograniczenia i granice, aby sprawić, że 
otrzymana łaska będzie przeobfita. Jeśli damy się zauroczyć przykładem Maryi, to 
będziemy konkretnie żyli miłością, która nas pobudza do miłowania Boga ponad 
wszystko i ponad samych siebie, aby kochać ludzi, z którymi dzielimy nasze co-
dzienne życie. Będziemy też miłowali tych, którzy mogą się nam wydawać niezbyt 
mili. To jest miłość, która staje się służbą i poświęceniem, szczególnie wobec naj-
słabszych i najuboższych, która przemienia nasze oblicza i napełnia nas radością. 

Chciałbym zakończyć pięknymi słowami świętego Bernarda ze słynnej homilii o 
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tajemnicy Zwiastowania, słowami, które wyrażają oczekiwanie całej ludzkości na 
odpowiedź Maryi: „Usłyszałaś, Dziewico, że poczniesz i porodzisz Syna; usłyszałaś, 
że stanie się to nie za sprawą człowieka, ale z Ducha Świętego. Wyczekuje anioł na 
odpowiedź... Oczekujemy i my, o Pani, na słowo zmiłowania...Dzięki Twemu słowu 
mamy zostać odnowieni i przywróceni życiu... Tego wyczekuje cały świat, do stóp 
Twoich się ścielący” (Kazanie 4, 8-9; Liturgia Godzin, tom I, wydanie II Pallottinum 
2006, s. 318).

Drodzy młodzi, Pan Jezus, Kościół, świat, oczekują także na waszą odpowiedź 
na wyjątkowe powołanie, jakie otrzymuje każdy w tym życiu! Kiedy zbliża się ŚDM 
w Panamie, zachęcam Was do przygotowania się na to nasze spotkanie z radością 
i entuzjazmem ludzi, którzy chcą wziąć udział w wielkiej przygodzie. ŚDM jest dla 
odważnych! Nie dla młodych, którzy szukają jedynie wygody i którzy wycofują się 
przed trudnościami. Czy przyjmujecie wyzwanie? 

Watykan, 11 lutego, VI niedziela okresu zwykłego, Wspomnienie Matki Bożej z 
Lourdes.

Członkowie Filharmonii Dziecięcej z Siedmiogrodu podczas pobytu
koncertowego w Szczecinie –

22.08.2018
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Mały traktat o Kościele 
(wraz z odpowiedziami na zarzuty 
adwersarzy).

Ur. 14 sierpnia 1840 r. w Gheppy (Meuse), bratanek biskupa Didiot †1866, biskupa Bayeux. Ukończył stu-
dia teologiczne w Rzymie na Uniwersytecie Gregoriańskim, gdzie Liberatore przekonał go, by był żarliwym 
uczniem anielskiego lekarza. Wracając do Verdun, nauczał filozofii w głównym seminarium, był niezrozu-
miany przez biskupa Hacquarda za jego nieomylne poglądy. U podstaw wydziału teologii Lille, którego był 
dziekanem (1877-1886, 1893-1896), był wykładowcą teologii dogmatycznej (1877-1891) i teologii moralnej 
(1891-1903); prowadził zajęcia także z socjologii. Jego wykłady były autoryzowane i podpisane autografem. 
Z jego wykładów z teologii katolickiej opublikowano szereg tekstów. Jednym z nich był tekst o obiektywnej 
logice nadprzyrodzonej, gdzie została ukazana prawda o katolicyzmie; Zmarł 20 grudnia 1903 r. w Montbras 
(Meuse), gdzie właśnie przeszedł na emeryturę. Był Honorowym Kanonikiem Cambrai, Bayeux, Verdun i 
Honorowym Wikariuszem Generalnym tej diecezji.

 

Ks. dr Jules Didiot 1840-1903 

§ IV. Odrębne znaki czyli apologetyczne cechy Kościoła Katolickiego

I. Kościół Chrystusów powinien być katolicki: symbol apostolski podaje katolickość 
Kościoła za artykuł wiary, powtórzony przez wszystkie inne symbole. Katolickość 
znaczy powszechność: powszechność znaczy rozszerzenie we wszelkim znaczeniu i 
w każdym czasie z jednego jedynego ogniska, z jednego centrum jedności, z którego 
wychodzi i do którego wraca nieskończone mnóstwo promieni. Kościół katolicki za-
tem znaczy tyle, co Kościół jeden jedyny, obejmujący w swym łonie wszystkie narody 
i wszystkie czasy, jeśli one chcą współdziałać z łaską Bożą, która ich doń wiedzie, i z 
nauką ewangeliczną, która ich doń powołuje. Synagoga, w czasach gdy wykonywała 
prawne i Boże posłannictwo, była z istoty swej ograniczona do ludu izraelskiego i do 
jego nielicznych prozelitów; gdyż powołaniem jej było tylko przechować starodawne 
obietnice odkupienia, figurycznie przedstawiać i przygotowywać przyjście i dzieło 
Odkupiciela, a tym sposobem być latarnią morską narodom, pośród których Bóg ją 
umieścił; nie była ona zatem katolicka ani z prawa ani w rzeczywistości. 

Chrystus spełnił proroctwa i zastąpił figury rzeczywistością. Rozerwana niegdyś 
przez rozproszenie ludzi i pomieszanie języków, pierwotna jedność i powszechność 
nadprzyrodzonej społeczności została wznowiona i rozwinięta w Kościele. Kró-
lestwo Mesjasza żadnych nie powinno znać granic; owczarnia Jego nie wyklucza 
nikogo; światłość Jego świeci dla wszystkich, ewangelia Jego będzie opowiadana 
wszelkiemu stworzeniu, wszak napis na krzyżu Jego ułożony był w trzech językach 
ówczesnego cywilizowanego świata; nikt nie wątpi, aby dzieło Jego nie było kato-
lickie; skrupuły św. Piotra co do opowiadania Ewangelii poganom rozwiało owo 
sławne widzenie, będące jednocześnie aluzją do arki Noego, w której wszystek ro-
dzaj ludzki ocalony został w osobie swych ostatnich od zagłady ocalonych przed-
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stawicieli. Apostołowie tedy dzielą pomiędzy siebie świat cały; wiara rzymska jest 
przepowiadana i wysławiana już za życia św. Pawła po całym świecie; cudowny dar 
języków wspomaga i usprawiedliwia tę naukę prawdziwie katolicką. Od drugiego 
wieku począwszy sam ten wyraz „katolik” jest zwykłym przymiotnikiem Kościoła 
rzymskiego, i służy za nazwę wyróżniającą go od sekt heretyckich, które bywają 
uważane za umiejscowione z prawa i z rzeczywistości, jako ograniczone do jednego 
tylko języka, do jednego kraju, do jednej warstwy ludności. Sekciarze ówcześni – za-
równo jak późniejsi – usiłowali sobie przyswoić ten tytuł katolickości, a dla prawdzi-
wego Kościoła wynaleźć inne tytuły, śmieszne a nieraz ubliżające. Ale podwójne to 
ich usiłowanie pozostało bez skutku: sami nie mogli się doczekać nazwy katolików, 
a Kościołowi rzymskiemu nie przeszkodzili być i zwać się katolickim. Katolickość 
tedy jest pewnym i jawnym znakiem społeczeństwa nadprzyrodzonego, założonego 
przez Chrystusa, a my moglibyśmy już z tego samego zawnioskować, że tylko sam 
Kościół rzymski może sobie przypisywać ten chwalebny przywilej, gdyż zarówno 
cała historia jak chrześcijańska tradycja zgodnie utożsamiają dwie te nazwy: Kościół 
katolicki i Kościół rzymski. 

Atoli, zanim ostatecznie do tego wniosku dojdziemy, określimy dokładnie podług 
Ewangelii i Ojców Kościoła pojęcie katolickości. 

1) Katolickość, jest to powszechność w czasie przez wszystkie wieki; ale ponie-
waż ta kwestia łączy się z apostolskością, o niej przeto na razie mówić nie mamy 
potrzeby. 

2) Katolickość jest to powszechność w prawdzie, w zupełności posiadanej i w zu-
pełności ogłaszanej światu, ale pod tym względem katolickość nie więcej jest zna-
kiem Kościoła, aniżeli czystość nauki ewangelicznej. 

3) Katolickość jest to powszechność w środkach zbawienia, z których żaden nie 
jest opuszczony lub zaniedbany; ale to jeszcze nie zdaje się nam być prawdziwym 
znakiem Kościoła, tak samo jak: 

4) Powszechność w owocach zbawienia. 
5) Właściwe i apologetyczne znaczenie katolickości jest to powszechność w prze-

strzeni, w rozciągłości, w rozszerzeniu, w zastosowaniu do rodzaju ludzkiego. 
Zauważyliśmy już wyżej, że jedność nieodzownie jest potrzebna katolickości, 

która nie jest liczbą jakąś niepowiązaną, nie jest wielością rozproszoną, tłumem 
rozpierzchłym i rozrzuconym, lecz jest liczbą ściśle spojoną, wielością o węźle spo-
łecznym niezniszczalnym, tłumem wtłoczonym w ramy potężnej hierarchii. Otóż, 
jedność, przez Chrystusa Jego dziełu nadana, nie jest jednością jakąkolwiek, dowol-
ną, abstrakcyjną: jest to jedność w świętym Piotrze i w jego następcach, jedność 
hierarchiczna, rzymska. A zatem, rzeczywista i konkretna katolickość, jaką Chrystus 
udzielił swemu Kościołowi, obejmuje w sobie, jako pierwiatek essencjonalny i for-
malny, rzymskość. Nazwy: katolicki i rzymski nie są bezwzględnie synonimami, ale 
nawzajem przypuszczać się każą, gdyż żadna z nich, wzięta oddzielnie, bez tego wza-
jemnego przenikania się nie może być tym, czym ją chciał mieć Chrystus. 

Co się tyczy ilości przestrzeni i rozciągłości, wymaganej na to, by katolickość ist-
niała, co do rozmiarów tego znaku Kościoła, jeśli się można tak wyrazić, to zdaje 
mi się, że one łatwo określić się dadzą, skoro się zważy na dwie rzeczy, absolutnie 
wymagane do istnienia Kościoła: na działanie jego na świecie i na współdziałanie z 
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nim ludzi. Jak zbawcza wola Odkupiciela rozciąga się do wszystkich dusz ludzkich, 
żadnej z nich nie wyłączając od udziału w łaskach do zbawienia koniecznych, tak 
samo też wola czyli zbawcze posłannictwo Kościoła, ustanowionego przez Chry-
stusa dla dalszego prowadzenia Jego dzieła odkupienia, rozciąga się do wszystkich 
ludzi, do wszystkich jednostek, niosąc wszystkim w skutecznej ofierze zewnętrzne 
środki zbawienia, Bożą mocą ustanowione dla ich zbawienia. Pod tym względem Ko-
ściół jest absolutnie katolicki, bez żadnych zastrzeżeń powszechny, i to począwszy 
od pierwszej chwili swego istnienia. 

Atoli, zbawcza wola i łaski Zbawiciela tylko pod tym warunkiem bywają w zu-
pełności skuteczne, jeśli ludzie chętnie się na nie zgadzają i z nimi współdziałają; 
ponieważ zaś warunek ten, niestety, w niezliczonym mnóstwie wypadków nie bywa 
zachowywany, przeto skuteczność odkupienia ograniczała się do bardzo szczupłych 
rozmiarów; wielu jest powołanych, ale mało wybranych. Czyżby z tego miało wynikać, 
że Zbawca nie jest powszechny, że krew Jego nie za wszystkich została wylana? Wca-
le nie, tylko z tego wynika, że aczkolwiek bez nas jesteśmy powołani, bez nas jednak 
nie możemy być zbawieni. Toż samo się ma z Kościołem: jest on katolicki przez swe 
posłannictwo, przez swą władzę, przez swą moc zbawczą, przez swój prozelityzm, 
podtrzymywany łaską niebieską, która sama jedna może dokonywać prawdziwych 
nawróceń; ale katolickość ta nie mogłaby się urzeczywistnić w faktach zewnętrz-
nych, gdyby jednostki i narody nie zgodziły się słuchać nauki i iść za wołaniem łaski. 
Opór z ich strony, ociąganie się, apostazja, wcale nie pozbawiają Kościoła katolic-
kości życia, posłannictwa i działania; jak był on katolicki już w dni pierwszych Zie-
lonych Świątek, zanim jeszcze słowo Piotrowe zdziałało pierwsze nawrócenia, tak 
samo był katolicki, gdy pierwociny apostolstwa, ów pusillus grex przepowiedziany 
przez Odkupiciela [(Łk. 12, 32)], był zamknięty w samej tylko Jerozolimie, gdy cały 
zawierał się w katakumbach lub na pustyniach, gdy był zdruzgotany przez okropny 
najazd barbarzyńców, i gdy dziś jeszcze zdaje się być maleńką tylko owczarnią w 
porównaniu z setkami i setkami tysięcy ludzi, żyjących w mahometanizmie, buddy-
zmie i w chrześcijańskich herezjach. Katolickość zatem, jako znak Kościoła, nie jest 
sprawą z zakresu arytmetyki i geometrii, albo statystyki lub geografii. Zapewne, że 
Duch Święty, który go ożywia w apostolskich walkach, bezustannie dostarczać mu 
będzie nowych zdobyczy i łamać przed nim będzie najtwardsze zapory. Ale nie dla 
tego będzie on więcej katolicki, aniżeli poprzednio, że o jakiś milion dusz więcej 
liczyć będzie zwolenników, że wysyłać będzie misjonarzy w kraje dotychczas nie-
znane; tak samo jak nie będzie mniej katolicki dla tego, że lud jakiś odeń odpadnie, 
albo że gorący klimat lub zatruta strzała człowieka dzikiego zniszczą działalność 
misjonarską na całym jakimś kontynencie: istotowa, zasadnicza, apologetyczna ka-
tolickość polega na posłannictwie i na skutecznej a przez łaskę Bożą rzeczywiście 
podtrzymywanej woli opowiadania Ewangelii wszystkiemu stworzeniu bez różnicy 
plemion i narodowości, obyczajów i prawodawstwa. 

II. A teraz pytamy, jakiż jest prawdziwy Kościół Chrystusów, i z góry odpowiada-
my: jest nim Kościół katolicki. Ale któryż to jest z szeregu istniejących Kościołów? 
Czy Kościół Rzymski? Czy on ma prawo nazywać się katolickim z wyłączeniem in-
nych? Czyż Kościół katolicki nie jest ogółem wszystkich po świecie rozproszonych 
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gmin chrześcijańskich? Czyż każda z nich nie stanowi dla siebie katolickości, tak jak 
stanowi chrześcijańskość dla siebie, a każdy chrześcijanin czyż nie jest katolikiem? 

1. Jedność konkretna i historyczna, dla katolickości Kościoła konieczna, a mia-
nowicie, jedność w św. Piotrze i w jego następcach znajduje się tylko w Kościele 
rzymskim: a zatem sam tylko Kościół rzymski jest katolicki; i żadna parafia, żadna 
osoba nie może się zwać katolicką, jeśli dodać nie może, że jest rzymską, – wiary 
rzymsko-katolickiej. 

2. Wielość razem złączonych sekt heretyckich, nie może utworzyć Kościoła kato-
lickiego, dopóki się nie złączy ze Stolicą Apostolską Rzymską; nie można by przeciw-
stawiać wszystkich Kościołów dysydenckich Kościołowi rzymskiemu dla wykazania, 
że liczbą swych wyznawców równają się lub nawet przewyższają liczbę wyznawców 
Kościoła katolickiego: pomimo swej liczby nie stanowią one jednego Kościoła, lecz 
pozostają zawsze sektami. 

3. Tym bardziej nie można przeciwstawiać liczbie katolików liczbę wszystkich 
pogan, mahometan, żydów, protestantów; bez wiary Chrystusa nie masz Kościoła; 
nadto dziecinny to iście argument albo raczej dziecinna to zabawka rozdymać do 
olbrzymich rozmiarów statystykę niewierzących lub niechrzczonych, by przygnieść 
nią Kościół rzymski; jednego to tylko dowodzi, a mianowicie, olbrzymiej siły, jaką 
na nieszczęście posiada ród ludzki do opierania się łasce Chrystusowej i działaniu 
Chrystusowego Kościoła. 

4. Nie masz chrześcijańskości przewyższającej poszczególne Kościoły i wynikają-
cej z ich przypadkowego i sztucznego ugrupowania: ta ich chrześcijańskość nie jest 
społeczeństwem, prawdziwa katolickość, założona przez Chrystusa, do niego się nie 
odnosi. Nie każdy chrześcijanin jest tym samym katolikiem. 

5. Wskutek charakteru swego extraterytorialnego, wskutek swego pochodzenia 
niezależnego od czynników świeckich, wskutek posłannictwa międzynarodowego, 
albo raczej ponadnarodowago, Kościół rzymski jest bezwzględnie katolicki, dostęp-
ny dla wszystkich, jak św. Paweł, oddający się wszystkim, i dozwalający wszystkim 
jednoczyć się z sobą w sferze, wyższej ponad wszelkie podziały geograficzne lub 
etnograficzne, ponad wszelkie swary polityczne lub społeczne, ponad wszelkie spra-
wy czysto ludzkie i doczesne. 

6. Przeciwnie zaś, sekty heretyckie są historycznie terytorialne i narodowe, to jest 
wyszłe z ruchu wyłącznie miejscowego i nie mające, rozumie się, na względzie zjed-
noczenia wszystkich ludzi wokoło centrum kościelnego, określonego przez Chrystusa. 
W herezjach trudno dopatrzyć ducha prozelityzmu, pochodzącego z pobudek czystej 
nadprzyrodzonej miłości; nie ma w nich ani materialnego pierwiastku katolickości, 
którym jest prawna i faktyczna nieograniczona rozciągłość, ani też pierwiastku for-
malnego, którym jest jedność rzymska, służąca za ognisko i za bodziec do tego roz-
szerzania się w przestrzeni. A przeto nie w nich szukać trzeba prawdziwego Kościoła 
Chrystusowego. 

7. Zgodnie z tym cośmy powiedzieli o wewnętrznej łączności zbawczej woli Bożej z 
katolickością Kościoła, wnioskujemy tu wreszcie, że ta wola Boża spotyka się wyłącz-
nie i jedynie w Kościele rzymskim: Komuż to bowiem jeśli nie św. Piotrowi i aposto-
łom powierzył Chrystus wykonanie swego zamiaru zbawienia wszystkich ludzi drogą 
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głoszenia nauki wiary i udzielania Sakramentów św.? Komuż, jeśli nie Piotrowi znowu 
powierzył On razem z kluczami swego Królestwa władzę przyjmowania do Kościoła 
i wprowadzania do nieba? Komuż znów, jeśli nie temuż Piotrowi i apostołom, obiecał 
swą asystencję przy spełnianiu tego widocznie nadludzkiego zadania? Tymczasem, 
gdzież ci apostołowie, gdzie ich dziedzictwo, gdzie jest ciąg dalszy ich zbawczego 
działania? W samym tylko św. rzymskim Kościele; gdyż poza papieżem nie masz na-
stępcy Piotra, a poza episkopatem nie masz następców apostołów. A zatem wola Boża 
zbawienia ludzi oraz widzialne i niewidzialne środki urzeczywistnienia tej woli Bożej 
znajdują się tylko w Kościele rzymskim; i katolickość, taka jak ją Chrystus pojmował 
i chciał, znajduje się tylko w tymże Kościele. Sekty heretyckie, o których tu mowa (4), 
są fałszywymi owczarniami wąskimi i zamkniętymi: tylko sam Kościół rzymski jest 
prawdziwą owczarnią powszechną, otworem stojącą dla zbawienia wszystkich. 

III. Aczkolwiek z góry rozwiązaliśmy zarzuty, podnoszone przeciw naszemu założe-
niu, to jednak streścimy tu główniejsze z nich przynajmniej: 

1) Katolickość oparta na jedności, zwłaszcza na jedności rzymskiej, jest wynalaz-
kiem papistowskich teologów, opartym na dowodach pozornych raczej, aniżeli po-
ważnych. 

2) Zresztą, nie ma takiej religii, która by się mogła zwać katolicką, zarówno rzymska 
jak inne, rzymska może nawet mniej, niż inne. 

3) Boć jeśli ona była katolicka nawet wtedy, gdy jeszcze była bardzo nieliczna, w 
pierwszym okresie swego istnienia, to dla czegóż by sekty protestanckie, nawet mniej 
rozpowszechnione aniżeli ona, nie miały być katolickimi teraz, jak ona była wówczas? 

4) Papiescy teologowie wyznają, że religia ich stała się katolicką dopiero po długim 
okresie czasu; a nawet i potem katolickość jej nastąpiła nie od razu, lecz powoli w 
miarę przechodzenia religii z kraju do kraju: otóż, kto może na tyle przewidzieć przy-
szłość, iżby mógł twierdzić, że i heretyckie sekty nie dojdą z czasem do całkowitego 
rozkwitu, albo że i one też nie odbędą tej pielgrzymki po całym świecie, wystarczającej 
do katolickości? 

5) Wreszcie, jeśli romanizm jest wszędzie, to protestantyzm również jest wszę-
dzie; jeśli romanizm rozwija pod każdym względem gorliwą propagandę, to prote-
stantyzm czyni toż samo, a nawet i więcej; wreszcie, jeśli romanizm stosuje się i na-
gina do wszystkich okoliczności i do wszystkich zewnętrznych wymagań, to bardziej 
jeszcze protestantyzm, który jest tak niewybredny, że wszystko obejmuje w swym 
obszernym dogmatyzmie i swobodnej moralności. 

IV. Odpowiedź. l-o Nasza teoria katolickości bynajmniej nie jest jakąś hipotezą lub 
sztuką jakąś obrończą, lecz stwierdzeniem i wyrażeniem faktu, najoczywiściej zawar-
tego w historii ewangelicznej. Sformułowanie tej katolickości, takie jakieśmy wyżej 
podali, bardzo wyraźnie występuje naprzód z rozbioru, a następnie z całości słów i 
czynów Chrystusa. 

2-o Kościół rzymski może i powinien zwać się katolickim z powodu swego urzą-
dzenia, swej samodzielności i niezależności, z powodu swego Boskiego posłannic-
twa i środków, do jego spełnienia sobie udzielonych. Że miliony ludzi pozostają Ko-
ściołowi obce, dowód to tylko, że ludzie są wolni, i że Bóg nie czyni wiecznie samych 
tylko fizycznych i moralnych cudów, jakie by musiał czynić od osiemnastu wieków i 
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na każdym kroku, by nikt się nie mógł uwolnić z pod działania Jego Kościoła; ale to 
jeszcze nie dowód, aby ten Kościół nie był powszechny czyli katolicki w wyłożonym 
powyżej znaczeniu. Arytmetyka i statystyka nic w tej sprawie nie znaczą; cóż to bo-
wiem znaczy, że jakaś sekta posiada o wiele milionów zwolenników więcej aniżeli 
Kościół, jeśli jej zbywa na tej indywidualności, na tej jedności, która się zowie Pio-
trem, synem Jana, i która powinna dźwigać na sobie całą budowę? Miliony sekciarzy 
protestanckich, anglikańskich, kalwińskich nie większego nabawiają nas kłopotu, 
jak miliony buddystów lub mahometan; ani tamci ani ci nie stanowią Kościoła, tym 
mniej przeto mogą być Kościołem katolickimi! 

3-o Niepodobna zatem przyrównywać sekty dzisiejsze do Kościoła pierwotnego. 
Jakkolwiek był on nieliczny, posiadał jednak zawsze trzy pierwiastki, stanowiące 
istotę katolickości: jedność, siłę rozszerzania się i zbawcze posłannictwo. Liczne czy 
nieliczne, sekty heretyckie żadnego z tych pierwiastków nie znają. 

4-o W błędzie są ci, co myślą, że Kościół dopiero stopniowo stawał się katolic-
kim, a jest nim jedynie wskutek swego przechodzenia z kraju do kraju. Sąd taki jest 
połowiczny, zamyka bowiem oczy na wewnętrzne pierwiastki katolickości, a sądzi 
z jej zewnętrznych danych, z pozorów, w naszym rozumieniu rzeczy, drugorzędne 
zajmujących miejsce. 

5-o Przyznaję, że protestantyzm jest bardzo rozpowszechniony, bardzo żarliwy w 
dalszym rozszerzaniu się, bardzo wyrozumiały na przesądy, to znaczy na namiętno-
ści swych prozelitów; ale apostolat katolicki nie ustępuje protestanckiej propagan-
dzie pod względem rezultatów ilościowych, zwłaszcza uczciwie zdobytych i stałych, 
a co najważniejsza, katolickość naszego Kościoła jest rezultatem siły jego wewnętrz-
nej i odśrodkowej: ducha prawdy, ducha świętości, Boskiej asystencji, podczas gdy 
liczebność, elastyczność i wyrozumiałość protestancka jest skutkiem czynników 
zewnętrznych i materialnych, skutkiem słabości natury ludzkiej, od której w prote-
stantyzmie wszystko się zaczyna i na której wszystko się kończy. 

Moja wiara w świat przygasa,wiara w ludzi wątpi,

ale nigdy nie zgaśnie ani nie zwątpi

moja wiara w Boga
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Świętego Jana Pawła II obraz współczesności
w pryzmacie społecznych struktur grzechu.

Ur.  4 lipca 1948 raku w Gołębiu koło Puław /woj. lubelskie/. W r. 1967 ukończył Liceum Pedago-giczne w Lublinie oraz 
podjął studia w KUL na Wydziale Teologicznym, a rok później - na specjali-zacji socjologicznej Wydziału Filozofii Chrześci-
jańskiej. Dalszą naukę kontynuował w l. 1972-1975 w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL, gdzie napisał pracę dyplomową 
pt.: „Rola i znaczenie rodziny w wychowaniu osoby chrześcijanina. Opracowanie w świetle Vaticanum II” oraz uzyskał licen-
cjat z teologii. W roku 1975 podjąłem pracę zawodową w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL na etacie staży-sty-bibliotekarza 
i rozpocząłem studia doktoranckie zwieńczone obroną pracy pt.: „Zadania Kościoła wobec współczesnych wzorów życia 
rodziny wiejskiej w Polsce. Studium socjologiczno-pastoralne”. W kolejnych latach ukończył Podyplomowe Studium Biblio-
tekoznawstwa w UMCS w Lublinie. Rozprawa habilitacyjna stanowi podsumowanie dotychczasowej działalności naukowo-
-publicystycznej i praktycznej, która skupia się wokół pastoralnych i socjologicznych tematów ewangelizacji parafialnej w 
Polsce. Podjął pracę dydaktyczno-naukową na Wydziale Zamiejscowym KUL w Stalowej Woli. Nadal opracowuje różne 
bibliografie.

 

  Prof. dr hab. Zbigniew Narecki – KUL JPII w Lublinie

/Wstęp/. 1. Krótki wgląd w biblijno-kościelną naukę o <grzechu społecznym>. 
2. <Grzech społeczny> w wykładni Świętego Jana Pawła II: chrześcijańska wi-
zja człowieka; wielorakie znaczenia <grzechu społecznego>; mechanizmy i skutki 
<grzechu społecznego> /1-6/. 3. Papieska strategia ewangelizacyjna wobec <struk-
tur grzechu> (1-7). Podsumowanie /pol-ang/. Przypisy.

**********

Słusznie przywykliśmy przywiązywać popełnianie grzechów wyłącznie do 
indywidualnego człowieka, który w powszechnie znanym nauczaniu Kościoła jest 
za nie odpowiedzialny jako główny sprawca. W tezie upodmiotowienia grzechu 
w osobowym indywiduum człowieka znaleźć było można stwierdzenie, iż każdy 
grzech rodzi skutki wykraczające poza obręb osoby sprawczej, rani innych oraz 
posiada wymiar społeczny. W rzeczywistości dziejów świata, naznaczonej liczny-
mi, różnogatunkowymi ludzkimi wykroczeniami moralnymi, nie da się przeoczyć 
zniekształcającej życie i funkcjonowanie całych społeczności roli grzechu, niebez-
piecznie zagęszczającej zawsze normalny klimat toksycznymi treściami i odnie-
sieniami, które zagrażały spokojowi, bezpieczeństwu, nawet życiu ludzi i społecz-
ności. Jak wymownie uczy historia - środowiska „grzeszące” stają się nieznośne, 
szkodzą jednostkom i życiu społecznemu, wprowadzają doń i potęgują nieład w 
postaci dezintegracji więzi, osłabienia wzajemnego zaufania, niesprawiedliwości, 
braku zwykłych odruchów człowieczeństwa. Wtedy może tylko postępować eska-
lacja warunków przemocy i permisywnych sytuacji, jakie zalewają i tworzą wciąż 
nowe <struktury grzechu>, których źródłem-podstawą są indywidualni ludzie. 
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Papieżowi, który wyrastał przez dziesięciolecia w warunkach wrogich etosowi 
chrześcijańskiemu systemach społeczno-politycznych, w sytuacjach przemocy i 
wojen, itp. stawała żywo przed oczyma potrzeba podania - w świetle Przekaźników 
Objawienia - ewangelicznej alternatywy w postaci <cywilizacji miłości>. Główną 
przeszkodą na jej drodze był zawsze ludzki grzech, który rozrósł się w dzisiejszych 
strukturach społeczno-gospodarczych, kulturowo-politycznych, edukacyjnych, 
ekologicznych… życia i ludzkiej aktywności - nawet do rozmiarów globalnych. 
Warto byłoby przyjrzeć się dokładniej papieskiej wykładni, m. in. genezie, posta-
ciom, mechanizmom i skutkom takich struktur-systemów. Ich analiza może oka-
zać się nie tylko interesującą nauką, lecz także bezcenną z punktu widzenia teorii, 
jak i propozycji praktycznych, na nierozwiązywalny z punktu możliwości ludzkich 
problem zła społecznego. Grzech istniał zawsze, będzie na pewno panoszył się do 
czasów ostatecznych; zatem sprawą istotnej wagi jest jego oblicze poznawać, zaś 
wpływy niwelować, zwłaszcza w niszczycielskich formach różnorodnych struktur, 
układów, uwarunkowań…, które niesie - określana mianem <cywilizacji śmierci> 
- współczesna rzeczywistość. Świętemu przyświecała głównie myśl konstruktyw-
na, aby z pośród wielu podać taką propozycję, która byłaby zasilana Łaską Bożą i 
mogłaby wprowadzać - w obieg rzeczywistości ziemskich - oczekiwane od wieków 
i jedynie skuteczne na szatańską moc ludzkiego grzechu rozwiązanie. Papież zna 
na to pytanie odpowiedź: jest nią niewątpliwie zbawcza moc Ewangelii !

Krótki wgląd w biblijno-kościelną naukę o <grzechu społecznym>
Już na pierwszych kartach Biblii dowiadujemy się o społecznym wymiarze 

grzechu, kiedy to pierwsza para ludzka zostaje wygnana z raju, zaś zaciągnięty 
przez nich u Boga grzech zwany pierworodnym rozniesie się - w niewyobrażalnie 
katastroficznych rozmiarach i konsekwencjach - na całe dzieje ludzkości. Nauka 
Starego Testamentu na temat grzechu była wynikiem refleksji żydowskiej nad po-
jęciem wspólnoty narodu oraz jego relacji z Bogiem Przymierza. Każdy nieprawy 
czyn Izraelity wobec bliźniego był nie tylko sprzeciwem wobec Boga, lecz rozbijał 
związek z Ludem, który wybrał Jahwe na swoją własność. Sprzeniewierzanie się 
jakiemukolwiek przykazaniu bezwzględnie zazdrosnego Boga-Jahwe oznaczało 
jednoznacznie rozdział z Narodem Wybranym. Przewinienia nawet pojedynczych 
Żydów naruszały ten sojusz, zarówno z Bogiem oraz Jego Ludem. Ów indywidual-
ny stosunek każdego Izraelity, rzutował zawsze na całe Przymierze.

Niniejszy wątek należałoby uzupełnić następującą uwagą: grzech jest zawsze 
aktem wolności konkretnej osoby, a nie jakiej ludzkiej zbiorowości. Dlatego należy 
o nim mówić tylko w sensie analogicznym. Nie można też przeciwstawiać grze-
chu społecznego indywidualnemu, utożsamiać go, tj. uważać, że grzechy osobiste 
konkretnych osób są jednocześnie grzechami społecznymi, jakoby ich „podmio-
tem” była społeczność. Każdy bowiem grzech wychodzi od konkretnych osób, ro-
dzi szersze skutki, wprowadza i potęguje różnoraki nieład; osłabia społeczność 
od strony moralności człowieka, relacji międzyludzkich, kondycji rozwojowej i 
altruistycznej wspólnot. Znaczy to, że im więcej jest ludzi grzeszących, tym bar-
dziej niższą staje się kondycja danej społeczności pod względem jakości moralnej, 
więzi jedności, możliwości rozwojowej i altruizmu, pozytywnego oddziaływania 
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danej wspólnoty ad intra oraz ad extra. Wówczas taka grupa nabywa różnogatun-
kowych znamion destrukcji duchowo-religijnej i regresu społeczno-kulturowego. 
Częstotliwość i jakość grzeszności członków grupy może nawet paraliżować jej 
życie, stawać się przyczyną rozpadu, być powodem licznych tragedii indywidual-
nych, „wylęgarnią” patologii społecznej i przemocy, bowiem zagnieżdżone w po-
szczególnych jednostkach zło może się łatwo eskalować, ogarniać szerokie kręgi, 
wpływać szczególnie na ludzi młodych. Wtedy skutki oddziaływań zła mogą być w 
przyszłości nieobliczalne i tragiczne. Mniej więcej w taki sposób powstają i utrwa-
lają się <struktury grzechu>, zwane też <grzechem strukturalnym>. Ich podłożem-
-źródłem pozostają zawsze indywidualne osoby (1).

Ów fundamentalny wątek utrwalił w Tradycji Kościoła aspekt widzenia grzechu 
jako zła społecznego. Także u zarania katolickiej nauki społecznej zaczęto podkre-
ślać zbiorowy wymiar ludzkiego grzechu, zwłaszcza w perspektywie wspólnoto-
wego wymiary życia i działalności człowieka jako istoty społecznej. Wymiar ten 
zaczęły mocno akcentować rozwijające się nauki filozoficzne, antropologiczno-
-społeczne, a także nowe dziedziny teologii /społecznej, politycznej, praktycznej, 
itp./. Nie dziwi fakt, iż zawsze przy tematach dotyczących życia i aktywności jed-
nostek ludzkich, zaczęto najczęściej podkreślać prawdę o człowieku jako istocie 
wspólnotowej, którego niegodziwe życie i czyny moralne noszą zawsze znamiona, 
odniesienia i skutki społeczne. Czas dojrzał, aby ten istniejący wymiar grzechu 
określić jako <grzech społeczny>, a jeśli przybiera szerszy wymiar systemowy, 
zwać go <grzechem strukturalnym>. Pierwszy raz określenia takie pojawiły się na 
Synodzie Biskupów w 1971 roku, który podjął temat sprawiedliwości. Być może 
za sugestią soborowej Gaudium et spes wymieniono wówczas istniejące na świecie 
społeczne niesprawiedliwości, przejawiające się w różnej skali struktur: narodów 
i państw, bloków polityczno-gospodarczych, organizacji międzynarodowych, na-
wet społeczności globalnej (2). 

 
<Grzech społeczny> w wykładni Świętego Jana Pawła II 

Chrześcijańska wizja człowieka stanowi wyjściową warstwę rozważań nad 
<społecznymi strukturami grzechu>. Aby pełniej ukazać problem <grzechu spo-
łecznego> należałoby skontrastować z nim papieską opcję człowieka, która jest 
fundamentem-kluczem społecznej doktryny Kościoła. Prawda, którą jesteśmy win-
ni ludziom, mówi Papież, jest przede wszystkim prawdą o samym człowieku, o jego 
chrześcijańskim obrazie. Podstawą takiej wizji jest zawarta w Objawieniu nauka 
o człowieku stworzonym na <wzór i podobieństwo Boże>, którego nie można w 
niczym zredukować do cząstki natury lub anonimowej jednostki społeczeństwa. 
„Podobieństwo do Boga” wyposaża chrześcijańską antropologię w treści wyjątko-
we. Diametralnie różnią się one od prezentowanych w naukach o człowieku świa-
topoglądów czy ideologii. Jednocześnie stwarzają podwaliny pod społeczną naukę 
Kościoła, jaka zdaniem Papieża, jest podstawą prawdziwej wolności ludzkiej. Zna-
czy to, iż <obraz Boży>, który propaguje Kościół, chroni nienaruszalność osobo-
wej godności człowieka. Musi ona znajdować się w centrum wszelkich dziedzin 
życia i działalności, m. in. gospodarczej, politycznej, społecznej, kulturowej, eko-
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logicznej, edukacyjnej, itp. Wedle tegoż ujęcia nie wolno człowieka czemukolwiek 
podporządkowywać. Cały porządek stworzony musi zostać nań ukierunkowany i 
poddany jego decyzji. Papież w encyklice Laborem exercens rozwinie myśl dalej: 
człowiek jako podmiot pracy nie może zostać podległy jakimś warunkom obiek-
tywnym i materialnym. Pozostaje więc prawdą, iż powszechnym źródłem grzechu 
będą niezgodne z <Bożym obrazem w człowieku>, niesprawiedliwie funkcjonują-
ce w świecie struktury; to z nich, poprzez nie i w nich tkwią okoliczności do grze-
chu, stają się - jak dopowie Papież w encyklice Sollicitudo rei socialis - struktural-
nym siedliskiem-reproduktorem <grzechu społecznego>, zwanego też <grzechem 
strukturalnym>.

Jeśli przyjrzeć się w świetle powyżej opcji na następne, masowo powstające 
<grzechy społeczne>, to można zrozumieć jak upowszechniają się wszelkie nie-
sprawiedliwości w postaci idolatrii ideowych, systemów lub analiz społecznych. 
W nich można wyodrębnić kolejne <struktury grzechu> z systemów filozoficzno-
-światopoglądowych, polityczno-społecznych, kulturowo-edukacyjnych, które są 
istotowo obce głoszonej przez Kościół Ewangelii. Broniąc w świetle Objawienia 
ludzkich praw, różnych sfer postępu i społecznej sprawiedliwości, nie każe Pa-
pież uciekać się do jakichkolwiek systemów lub ideologii, lecz wzywa, aby uni-
kać wszelkiego rodzaju ideologicznych uproszczeń i politycznej dwuznaczności. 
W przeciwnym razie może Kościół zagubić swe podstawowe znaczenie, bowiem 
wówczas chrześcijańskie przesłanie wyzwolenia straci moc i oryginalność oraz 
zostanie łatwo pochłonięte lub zmanipulowane przez ideologiczne systemy bądź 
praktyczne idolatrie. Przykładem tego mogą być choćby dyskusje nad nieroze-
rwalnością sakramentalnego małżeństwa. Dlatego nie potrzebuje Kościół żadnych 
systemów ideologii, żeby kochać i bronić człowieka oraz współdziałać w jego wy-
zwoleniu, gdyż Jego wykładnią i przesłaniem pozostaje tylko Ewangelia (3). 

Wielorakie znaczenie <grzechu społecznego>

Streszcza go poczwórna relacja przebaczająco- pojednawcza z: Bogiem, samym 
sobą, bliźnimi i całym stworzeniem. Pokrótce scharakteryzujmy każdą z osobna. 
W pierwszym, najszerszym znaczeniu, każdy grzech ludzki dotyka innych, bowiem 
narusza więzi, dobro, jedność, mniej lub bardziej odnosi się do szerszych kręgów 
społecznych. W tym znaczeniu, ze względu na solidarność z innymi żyjącymi, a 
także z racji na tajemnicę wspólnoty świętych, każdy popełniający grzech naru-
sza z mniejszą lub większą szkodą, dobro i więź drugich, całą mistyczną strukturę 
Kościoła i zarazem jedność ludzkiego rodzaju. Nie ma więc grzechów idealnie in-
dywidualnych i intymnych, bowiem każdy sięga i rani w różnym stopniu wspól-
notę ludzką, wszystkich braci Boga. W drugim znaczeniu - jak uczy najważniejsze 
przykazanie miłości chrześcijańskiej, są grzechy skierowane wprost przeciwko 
bliźniemu, a tym samym obrażające samego Boga. Święty wylicza szereg nie-
sprawiedliwych wykroczeń sprawcy wobec bliźniego i jego wspólnot. Rażącymi 
są wszelkiego rodzaju wykroczenia: przeciwko życiu, przemoc fizyczna, gwałt na 
wolności sumienia i wyznania, naruszanie godności i czci współbraci oraz praw 
ludzkich, deptanie swobód obywatelskich w różnych sferach ludzkiego życia i 



ARTYKUŁY

23

działalności, np. w gospodarczej, zawodowej, politycznej, kulturowej, edukacyj-
nej... Trzecie znaczenie jest rozwinięciem poprzednich i dotyczy stosunków po-
między różnymi społecznościami ludzkimi, które mogą działać niezgodnie z Bo-
żym zamysłem, opartym na zasadach sprawiedliwości, wolności i pokoju. Każda 
konfrontacyjna relacja stanowi zło społeczne, rodzi nieprzewidywalne multum 
grzechów jednostkowych, jest także zarzewiem wielu sporów, wojen i form agre-
sji. W tym strukturalnym wymiarze widać jak w zwierciadle kształty i „owoce” 
grzechu społecznego, łatwego udrażniania się pokus do zła. Systemy takie stają 
się rzeczywistą „wylęgarnią” nadużyć moralnych jednostek, emanowania nega-
tywnymi zachowaniami na otoczenie, m. in. sąsiedzkie, lokalne, zawodowe. Taka 
deprawacja moralna może być rozniecana na zewnątrz poprzez skorumpowane 
systemy gospodarcze, ekspansywne grupy polityków i ideologów, destrukcyjne 
manipulacje środków medialnych, bezpośrednie lub zakamuflowane oddziaływa-
nia edukacyjne, ustawodawcze, ukryte lub jawne formy, najczęściej zamierzonej 
prewencji na grupy lub jednostki, dzięki czemu ulegają one zaprogramowanej i 
systematycznej demoralizacji. Wówczas panowanie zła w postaci różnych naci-
sków staje się tak agresywnie wszechpanujące, iż nikt już nie waży się jemu prze-
ciwstawiać. Zaczyna panować obezwładniające złowrogo przyzwolenie na chaos 
w takiej mierze, iż stwarza klimat paraliżującej bezwoli jednostek na bezczelne 
ataki grup przestępczych. Tworzy się aura ogólnej frustracji i akceptacji niemocy 
moralnej, bowiem jakikolwiek sprzeciw rodzi brutalny odwet mocnych, grozi ży-
ciu i zdrowiu protestujących. Zło zaczyna przybierać monstrualnie spersonifiko-
wane kształty na opanowanych terenach społecznych (4). W czwartym znaczeniu 
- grzech ludzki sprzeciwia się całemu stworzeniu, zarówno ludzkiemu, jak i przy-
rodniczemu. Uwidaczniają się wówczas wyraźnie dwie postawy grzeszne człowie-
ka oraz jego społeczności: jedna - z wyłączną żądzą zysku, chęcią egoistycznego 
wyzysku tego wszystkiego, nad czym można zapanować lub jeszcze wykorzystać; 
druga - panoszenia się władzy z zamiarem panowania nad innymi i całym porząd-
kiem stwórczym. Papież podaje w swoich Encyklikach celne określenie, iż posta-
wy te cechuje bezwzględna reguła „za wszelką cenę”, „bez względu na cokolwiek i 
kogokolwiek”. W sformułowaniach tych nie ma żadnego baczenia na dobro i litość 
wobec: człowieka, społeczności, dzieł natury. <Struktury grzechu> nabierają w 
decyzjach ludzkich oraz w różnych dziedzinach jego aktywności bezpardonowe 
formy bałwochwalczego kultu pieniądza, ideologii, klasy, techniki, degradacyjnej 
eksploatacji przyrody (5).

Mechanizmy i skutki <grzechu społecznego>. /1/ Przede wszystkim - dzięki 
kategorii <grzechu społecznego> można dokonywać lepszego wglądu i zarazem 
osądu w rozumieniu trudnych sytuacji współczesności oraz ludzi w nich żyjących 
i działających. Dzięki <strukturom grzechu> można nazywać wprost rzeczy po 
imieniu i zarazem ukazywać dość trafnie przyczyny i sposoby panoszącego się 
zła. To dzięki nim daje się rozeznawać niesprawiedliwości oraz ich bezwiedność 
w wielu organizmach społecznych, gospodarczych, politycznych, kulturowo-me-
dialnych, które klarują się i kumulują w negatywnych ludzkich postawach, zacho-
waniach i motywacjach. Najczęściej „siewcami” takich grzechów są: egoizm; żądza 



ARTICLES

24

zysku; dążenie do władzy i panowania nad innymi; kult pieniądza, ideologii, klasy 
i techniki; fascynacja dobrami materialnymi i skrajny konsumpcjonizm; lenistwo, 
tchórzostwo, lęki, znieczulica i obojętność wobec wartości uniwersalnych oraz 
duchowych; brak wiary w przyszłość ludzkości oraz w sens wszelkiego rozwoju. 
Zresztą głębszą analizę ludzkich działań i zaniedbań można dokonywać jedynie 
dzięki odwołaniu się do ocen porządku etycznego, którego panoramę znakomicie 
ilustrują priorytety-zasady papieskiej <cywilizacji miłości> (6).

/2/ Dzięki przyjęciu kategorii <grzechu społecznego> można lepiej poznawać 
mechanizmy przerzucania grzechu przez człowieka na innych. Najłatwiej jest 
wtedy zrzekać się odpowiedzialności osobistej na rzecz struktur zbiorowych, 
a tym samym negować grzech w ogóle. W konsekwencji postępuje niwelowanie 
oraz zanikanie świadomości grzechu. Dzisiejszy człowiek wyzwala się od grzechu 
kosztem rozrostu <struktur grzechu>; im więcej ich jest i bardziej wszechwład-
nie penetrujących ludzką moralność na wielu obszarach życia i aktywności, tym 
mocniej usypiają ludzkie sumienie, neutralizują jego odczuwanie i świadomość w 
wymiarze zbiorowym, zwłaszcza niebezpiecznie w podmiotowym indywiduum 
ludzkiej osoby. Wówczas mogą grzechy mocno zagrażać głównemu sprawcy, który 
zupełnie na nie obojętnieje. Wedle Papieża - czai się przy takim obrocie spraw 
śmiertelna, znieczulająca ludzkie sumienia pułapka duchowa, nawet jeśli grzechy 
popełniane są w jakichkolwiek grupach, bowiem na dnie każdej sytuacji grzechu 
znajdują się osoby, które grzech popełniają(7). 

/3/ Papież podkreśla fakt, iż <grzech społeczny> jest kumulowany w jego struk-
turach jako <grzech strukturalny>. Szczególnie pleni się w osobistych przejawach 
ludzkiej egzystencji, takich jak: lenistwo, tchórzostwo i lęk, egoizm, indyferentyzm 
wobec dobra tkwiącego w ludziach i w świecie, niewiara w jakikolwiek postęp i 
zmiany na lepsze jutro. Są to najbardziej intymne objawy grzechu ludzkiego po-
wodujące lub wspierające niesprawiedliwość z: motywów własnej korzyści, wygo-
dy lub konformizmu osobistego, przekonania w bezsens jakiegokolwiek protestu 
i walki o dobro, postaw pacyfizmu i braku wiary w postęp społeczny. Zdaniem 
Papieża, niniejsze decyzje i zachowania ludzkie mogą być wymuszane mniej lub 
bardziej jawnie, znajdywać różne - nawet szlachetne i wyższe - uzasadnienia i ra-
cje, lecz u ich podłoża znajdują się zawsze osoby, a nie struktury i społeczności. 
Aczkolwiek zawsze głównym podmiotem aktów moralnych pozostaje indywidu-
alny człowiek, zauważa Święty, iż <grzech społeczny> jest czymś więcej niż sumą 
prostych przewinień osobistych; tworzy jakby nową „quasi-antywartość”, analo-
gicznie do dobra wspólnego jako „quasi-jakości”. Spostrzega, że kształtowane w 
<grzechu społecznym> zło, jak i ukryte w dobru wspólnym pozytywne wartości 
- są czymś nowym, niepomiernie jakościowo lub rodzajowo większym, zarówno w 
krzewieniu zła bądź dobra.

/4/ Z niniejszym tematem stajemy bezpośrednio przed papieską wykładnią 
teologiczną na temat <grzechu społecznego> i jego strukturalnych postaci. Nie 
świadczy to o jakimkolwiek pomniejszaniu odpowiedzialności indywidualnych 
osób jako jego głównych podmiotów sprawczych. W niczym nie usprawiedliwiają 
jego sprawców, chociaż mogą powszechnie obezwładniać sumienie człowieka. Z 
tego względu nie może być żadnej racji zwalniającej bądź pomniejszającej ludzką 
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winę; ostatecznie to człowiek - jako pretendent do zbawienia - odpowiada przed 
samym Bogiem za czynienie dobra lub zła. Tylko on sam decyduje o swoim zba-
wieniu lub potępieniu. Społeczny wymiar grzechu ujawnia, że nie jest to jakieś 
złamanie przez człowieka prawa, lecz bariera w realizowanym w przykazaniu mi-
łości rozwoju ludzkości, gdyż tylko ona buduje i jednoczy społeczność. Realizując 
to największe i najdoskonalsze przykazanie miłości, urzeczywistnia człowiek w 
zamyśle Boga dobro i szczęście na świecie, a tym samym zbawia się. Jest to przy-
kazanie Ewangelii, w której Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem (8).

/5/ Aspekt eklezjalny problemu ukazuje bodajże najwymowniej zło wszelkiego 
grzechu. Jest to skaza na Mistycznym Ciele Chrystusa-Ludzie Bożym, którego Gło-
wą jest sam Zbawiciel. Mówiąc w tym znaczeniu o społecznym wymiarze grzechu, 
uczy Święty o jego znaczeniu dla wspólnoty wierzących, w którą każdy z osobna 
został wszczepiony, dzięki sakramentowi Chrztu, w „winny krzew”. Od momentu 
Chrztu działa każdy wierzący członek Kościoła w łączności z całym Ludem Bożym 
jako społeczności zjednoczonej z Trójcą Świętą. Jest to niewyobrażalna, sięgająca 
tajemnicy Boga Trójjedynego ukazująca zło grzechu perspektywa, który rozrywa 
jego więź z Bogiem, rani całe Ciało Chrystusa, tj. Kościół, infekuje Go i nadwyręża, 
zarówno w wymiarze wertykalnym oraz horyzontalnym. Tą tajemniczą i niepojętą, 
a zarazem rzeczywistą i konkretną prawdę o grzechu każdego człowieka, jaka rani 
Ciało Chrystusa-Wspólnotę Kościoła, ukazuje Papież najwymowniej w kapitalnym 
wykładzie adhortacji Reconciliatio et paenitentia, która kontynuuje sławetną na-
ukę soborowej konstytucji Lumen gentium. Każdy grzech sięga wspólnoty; wtedy 
można mówić o wspólnocie grzechu, gdzie dusze nim dotknięte pociągają za sobą 
Kościół, niszczą Jego żywe Ciało (9).

/6/ Dopiero w świetle teologiczno-biblijnej opcji Kościoła zaprezentował Pa-
pież pełnię mechanizmów i skutków <grzechu strukturalnego>, jego wyjątkowo 
niszczycielską moc i rozmiary. Pustoszy on całe społeczności; zakażone nim sto-
sunki społeczne powodują lawinę najrozmaitszych grzechów. Zdaniem Świętego, 
warunki skażenia grzechem stwarzają całe państwa oraz społeczeństwa poprzez: 
stanowione ustawodawstwa, systemy gospodarcze, polityczne, kulturowe, medial-
ne, edukacyjne, itp., w których człowiek poddawany ustawicznie postępującej de-
gradacji moralnej, traci zdolność rozeznawania dobra i zła, wykorzystywania do-
bra do własnego rozwoju oraz zbiorowego postępu. Wtedy czuje się też zwolniony 
z odpowiedzialności nawet za własne grzechy twierdząc, iż jakikolwiek wysiłek 
w kierunku dobra nie ma sensu. Widać zatem zjawisko korozji wnętrza człowieka 
jaka roztacza się na społeczne struktury, która może skutecznie paraliżować budo-
wanie wspólnot nacechowanych wartościami i relacjami wzajemności. Odpowie-
dzią Papieża pozostaje nieustanne przypominanie, iż grzech - jako akt wolnej woli 
osób - może być przezwyciężany Słowem Bożym, w którym Bóg pragnie za ludz-
kim współudziałem wyzwalać. Odkupienie jest synonimem miłości potężniejszej 
niż grzech czy śmierć. Tej miłości nie udaremni żaden grzech, nawet tkwiący w 
całych systemach, o których uczył wiekopomny Sobór w kapitalnym wykładzie na 
kartach pierwszych rozdziałów konstytucji Gaudium et spes, zaś rozwinął nowymi 
wątkami Jan Paweł II w swoich Encyklikach i Adhortacjach (10). Przedstawiona 
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w tych dokumentach sytuacja współczesności, widziana poprzez pryzmat <struk-
tur grzechu>, wcale nie oznacza, iż zło zatriumfuje; to miłość ostatecznie odnie-
sie zwycięstwo w ludzkich dziejach. Dlatego też Kościół, głosząc naukę o grzechu, 
równocześnie głosi triumf Dobrej Nowiny, jaka nakazuje pokutę, przemianę ludz-
kiego ducha oraz potrzebę przebaczenia i pojednania jako drogi powrotu zagubio-
nej ludzkości do Boga (11). 

Papieska strategia ewangelizacyjna wobec <struktur grzechu>

W związku z powyższą sytuacją zakreśla Papież strategię-program ewangeliza-
cyjny, który można streścić w kilku syntetycznych sformułowaniach.

(1) Przede wszystkim - w świetle refleksji nad dylematami człowieka, jego 
wspólnot oraz misji posłanniczej samego Kościoła, przedstawia Papież swoją pro-
pozycję w podwójnej odsłonie: potrzebie urzeczywistniania programu <nowej 
ewangelizacji>, której winna nieodłącznie towarzyszyć idea <cywilizacji miło-
ści>. Co stanowi analogię do wymiarów grzechu: indywidualnego, bądź społecz-
nego, składniki procesu wielkiej naprawy mają nierozdzielnie dotyczyć: z jednej 
strony - zmiany postaw indywidualnych wierzących poprzez „nawrócenie serc”, 
którą można realizować w propozycji <nowej ewangelizacji>; z drugiej - prze-
kształcania zbiorowych i z reguły niesprawiedliwych <struktur grzechu> dzięki 
programowi <cywilizacji miłości>. Znaczy to, iż próby strukturalno-instytucjonal-
nych przemian, które - w warunkach szerzącej się patologii indywidualnych osób 
oraz społecznej niesprawiedliwości, są nośnikami <grzechu strukturalnego> - nie 
przyniosą spodziewanych efektów, jeśli nie będzie im towarzyszyć nawrócenie 
konkretnych osób wprost lub pośrednio za nie odpowiedzialnych. Jak podkreślał 
niezmiennie Papież - zasadą fundamentalną tegoż ozdrowieńczego procesu i zara-
zem misji Kościoła jest spoczywająca na konkretnych osobach odpowiedzialność, 
bowiem grzech jest w istocie aktem wolnej woli osoby. Widać tutaj symbiotyczne 
przenikanie się ugruntowanego w osobie i rozlewającego się na struktury społecz-
ne wymiaru grzechu. Oznacza to, iż proces odnowy struktur społecznych wypływa 
z odrodzonego w Łasce człowieka. Widać więc jak rzeczywistość Bożej Łaski może 
realnie przemieniać rzeczywistości doczesne, a te z kolei - niesprawiedliwe struk-
tury. Wówczas światło Boga będzie namaszczać i wzajemnie przenikać, zarówno te 
struktury, jak i drogi indywidualnego życia wierzących. 

(2) Dopiero przy uznaniu priorytetu osoby nad jakimikolwiek społecznościami 
i ich strukturami można myśleć o budowaniu społeczności na „ludzką miarę”. Dla-
tego chrześcijanin nie może być obojętny wobec struktur zła; życie w <strukturach 
grzechu> stanowi bezwzględne zobowiązanie go do - opartej na proponowanych 
przez Świętego priorytetach <cywilizacji miłości> - odpowiedzialności i działań na 
rzecz konkretnego usuwania zła grzechu ze swego życia oraz budowania „struktur 
dobra” ad extra. Ich centrum, fundamentalną podstawę i dobro stanowi człowiek, 
zaś przezwyciężanie <struktur grzechu> możliwe jest dzięki sile zastosowań w 
życiu społecznym papieskich zasad społecznych: personalizmu, dobra wspólnego, 
solidarności i pomocniczości w ramach „wspólnej gramatyki etycznej” (12).

(3) W procesie nawrócenia człowieka czyli odwrócenia się jego od grzechu na 
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drogę przyjaźni z Bogiem należałoby zwrócić uwagę na oddziaływanie poprzez 
Słowo Boże realizowane w przekazie katechetycznym, bądź kaznodziejskim /
homilijnym/. W nowo ewangelizacyjnej koncepcji parafii wyłania Papież kilka 
istotnych wątków treściowych takiegoż oddziaływania. Pierwszym i zarazem wyj-
ściowym momentem jest ten, który wymaga w różnorodnych przekazach kateche-
tyczno-homilijnych stałego podkreślania wątku biblijnego dotyczącego tajemni-
cy grzechu i jego skutków społecznych. Z różnych powodów, wątek ten zwykło 
się obecnie mało eksponować lub nawet pomijać. Papież wiąże tajemnicę grzechu 
z grzechem pierwszych rodziców, z tą najbardziej wewnętrzną i mroczną istotą 
sprzeciwu wobec Boga, Jego praw i norm moralnych, które dla udoskonalenia ro-
dzaju ludzkiego „wpisał w ludzkie serce”. Korzeniem grzechu jest kłamstwo jako 
radykalne odrzucenie prawdy wyrażanej w odrzuceniu miłującej wszechmocy 
Stwórcy, sprzeniewierzanie się Darowi oraz Miłości. To pomijanie Boga stanowi 
źródło wszelkiego grzechu, stawia człowieka jako decydenta na Jego miejscu w 
decydowaniu o tym, co dobre, a co złe. Stąd pochodzi dramat ludzkości, jaki roz-
lewa się od zarania dziejów po dziś dzień w najprzeróżniejszych przejawach życia 
człowieka i społeczności. Obecnie osiąga monstrualne postacie, rodzi patologiczne 
systemy życia i ludzkiej działalności. W nowo ewangelizacyjnych postaciach prze-
kazu Słowa o grzechu, które panują w wielu strukturach-systemach społecznych, 
gospodarczych, politycznych, ideowo-kulturowych, wielce przydatnym byłoby sto-
sowne posłużenie się papieskimi katechezami odnośnie priorytetów <cywilizacji 
miłości>. Zaprezentowane w odkupieńczej opcji Chrystusa, dzięki odrodzeniowej 
mocy Jego Łaski, ukazują gwarancję naprawy grzeszności człowieka i jego społecz-
ności, zarówno w wymiarze indywidualnym życia, jak i w zbiorowych sferach jego 
działalności - gospodarczej, politycznej, kulturowej, edukacyjnej… (13). Drugim 
momentem oddziaływania, nie tylko w przekazie katechetyczno-homilijnym, było-
by ukazywanie <grzechu społecznego> w wymiarze antropologicznym, jaki wią-
że się ściśle z jego charakterem wspólnotowym i zarazem eklezjalnym. Dotyczy-
łoby to szczególnie niszczącej siły grzechu w zakresie ludzkiego współżycia, po-
między społecznościami. Negatywne mechanizmy i skutki zła ukazują współcze-
sne nauki o człowieku w kontekście uwarunkowań psycho-socjologicznych, które 
kształtują jego poglądy, zachowania i działania moralne jako jednostki i członka 
grupy. Cennym w tym przekazie byłaby merytoryczno-pedagogiczne ujęcie tema-
tu w proponowanych przez Papieża trzech zakresach znaczeniowych <grzechu 
społecznego>. W najszerszym - kiedy każdy grzech, w różnorakich sposobach i 
zakresach - rzutuje na otoczenie społeczne i kościelne; w węższym - gdzie niektó-
re kategorie grzechów są szczególnie niebezpieczne w relacjach między osobami 
oraz między osobami a wspólnotami, oraz w relacjach wspólnot z osobami; w naj-
węższym - gdy zatruwają relacje pomiędzy grupami. Jest oczywiste, że na pod-
stawie pewnych przykładów można konkretnie klasyfikować, tj. przyporządkowy-
wać kategorie grzechów do poszczególnych znaczeń czyli pokazywać oblicze zła 
w tych obszarach, jakich dotyczą, itp. Zresztą sam Papież zaprezentował konkret-
ny przykład katechezy odnośnie panoszącego się grzechu w postaci: społecznych 
skutków; kształtowania się sprzyjającego dlań gruntu i klimatu; klarowania się 
patogennego środowiska z jego antywartościami, jakie rodzą określone struktury 
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czy społeczno-historyczne konteksty. Nie raz sporządzone przekrojowe lustracje 
lub szczegółowe wglądy społeczno-moralne w patogenne środowiska byłyby nie 
tylko wielce pouczającą lekturą dotycząca genezy, życia i funkcjonowania owych 
„fenomenów grzechu”, lecz także skutecznymi sposobami lub nawet profilak-
tykami ewangelizacyjnymi do zapobiegania im, najlepiej w fazie tworzenia się, 
kiedy nie jest jeszcze za późno. Kapitalną katechezę ewangelizacyjną dotyczącą 
przeciwdziałania różnym grzechowym kategoriom i sytuacjom na linii człowiek-
społeczność odnośnie ich powstawania, oceny i profilaktyki w celu rzeczywistego 
nawrócenia i pojednania penitentów stanowią zawarte w papieskich Encyklikach 
nauki (14). Trzecim momentem hamartiologicznej ewangelizacji Papieża przez 
Słowo Boże byłyby specjalne katechezy poświęcone właściwemu rozróżnianiu 
i określaniu grzechu, w tym też <grzechu społecznego>. Za nauczaniem moral-
nym Kościoła, rozróżnia Papież grzechy śmiertelne i powszednie. Idąc za nauką 
Św. Tomasza z Akwinu, określa za śmiertelny taki akt, gdzie człowiek wszystkimi 
władzami, głównie wolą i rozumem, odrzuca Boga oraz wszystko to, co od Niego 
pochodzi i jest człowiekowi darowane. W miejsce Bożej rzeczywistości stawia sie-
bie, po prostu - zrywa z Nim życiodajną więź, co w konsekwencji ciężko Boga ob-
raża i zwraca się przeciw człowiekowi ze swymi niszczycielskimi siłami. Pomijając 
teologiczne zawiłości dotyczące różnych kategorii oraz podziałów grzechu, naj-
częściej wyodrębnianych na powszednie, ciężkie i śmiertelne, wyjaśnia Papież, iż 
nie zawsze tzw. poważna materia oznacza od razu grzech śmiertelny, a to z tytułu 
braku pełnej świadomości lub całkowitej zgody osoby, która go dokonuje. Często 
tak się dzieje się w grzechach społecznych oraz w ich nośnikowych strukturach 
lub systemach, w których udział władz osobowych człowieka jest znacznie ograni-
czony. Nie należy traktować tego faktu za „pocieszający” lub „usprawiedliwiający” 
jednostki, bowiem podmiotem w tych układach pozostaje niezmiennie indywidu-
alny człowiek, który za każdy grzech jest osobiście odpowiedzialny. Wedle papie-
skiej katechezy nie oznacza to wcale, co nie zwalnia nikogo od jego popełniania, 
że w strukturach społecznych można grzeszyć, gdyż stają się one sprzyjającym 
terenem lub sposobnością do szerzenia się zła. Nadzieją pozostaje zawsze, aby w 
takich układach czynić dobro, co zakłada poprawę struktur poprzez tkwiące w 
tajemnicy Łaski odrodzenie samego człowieka. Niniejsza katecheza papieska za-
kłada też wsparcie Bożym miłosierdziem do odrodzenia struktur społecznych po-
przez odkupieńcze odrodzenie ludzkich dusz i serc. Z przekonania tegoż wypływa 
nowo ewangelizacyjna idea Kościoła, która może budować nowy Ład na zasadach 
<cywilizacji miłości>. Stąd pochodzi moc, jakiej nic nie zdoła do końca w człowie-
ku zgasić. Przekazując orędzie nadziei o Nowej Ziemi, Papież jednocześnie podaje 
wykład o źródłach-przyczynach, w których należy się zmierzyć z grzechem i jego 
różnorodnymi obliczami w urzeczywistnianiu tejże cywilizacji. W hamartiologicz-
nej katechezie Papieża dostrzega się zatem realizm ewangelizacyjny i zarazem 
nadzieję na szerzenie <cywilizacji miłości>, pomimo skażenia jej licznymi sympto-
mami <struktur grzechu>. Można na jej kanwie rozwijać niezwykle interesujące i 
zarazem budujące nauki chrześcijańskie oraz pedagogizacyjno - formacyjne wątki 
dla młodzieży i różnych religijno-kościelnych ugrupowań, które popularyzowały-
by kapitalnie chrześcijańskie orędzie Świętego na temat odrodzenia chrześcijan 
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oraz ich odkupieńczego posłannictwa w Kościele i świecie współczesnym (15). 
(4) Nie wolno w tym dziele odnowy człowieka i wyzwalania ze <struktur grze-

chu> ku <cywilizacji miłości> pominąć działania Bożej Łaski ukrytej w Kulcie, tj. 
w liturgii i Sakramentach, szczególnie w metanoicznej funkcji sakramentu Pokuty 
i Pojednania oraz w eklezjotwórczej roli Eucharystii. To na płaszczyźnie Sakra-
mentów i modlitwy upowszechniać można i optymalizować posługę Kultu w za-
stosowaniu do różnych kontekstów społeczno-kulturowych. Cenne jej ubogacenie 
wykazują kategorialno-grupowe formy oraz - z racji na przewagę w polskiej re-
ligijności modelu tradycyjnego - odnawiana pobożność ludowa, sakramentalia, a 
nawet regionalizmy. Ale głównie dzięki Eucharystii można rozwijać miłość bra-
terską oraz jedność w parafiach, wspierać ją integracyjno-kulturowymi treściami 
liturgii ludowej. Stąd wskazanym jest zastosowanie wszystkich typów kultycznych 
w możliwie stosownej dla danego kontekstu najszerszej gamie, pomimo, iż prze-
wodzi im Eucharystia. Wedle badań socjologicznych na temat obowiązkowych 
praktyk jest to ważne, bowiem są one najpowszechniejsze, zaś dostrzegalnym 
pozostaje niedobór więzi poziomych, które kształtują braterstwo, odpowiedzial-
ność i służbę drugim. Wyrabianie tychże dyspozycji u wiernych byłoby istotnym 
panaceum na owe niedobory, zaporą na mnożenie się <grzechów społecznych> 
z warunkiem, iż posługa kultyczno-modlitewna Kościoła rozwinie się i obejmie 
wszelkie sektory duszpastersko-apostolskie, zwłaszcza grupowe, struktury oraz 
formy w jeden nurt ewangelizacyjny. Wszystkie te sekcje, formacje i służby musi 
przenikać wspomniany duch dialogu, współpracy i współodpowiedzialności (16). 

(5) Z powyższą kwestią wkraczamy na społeczno-eklezjalne tereny ewange-
lizacji, bowiem całą rzeczywistość grzechu należy konfrontować stale z prawdą 
Bożej miłości: sprawiedliwej, wielkodusznej i wiernej, ujawniającej się głównie w 
przebaczeniu i odkupieniu. Grzech, który odsłania zawsze tajemnicę nieprawości, 
w świetle tajemnicy zbawienia zwiastuje zwycięstwo nad nim (17). W pryzmacie 
nauki o Bożym miłosierdziu, która wymaga postawy nawrócenia, tj. odwrócenia 
się człowieka od grzechu czyli uznania swojej grzeszności, można bardziej do-
strzec wyrastającą w <strukturach grzechu> zgubną przeszkodę; jest nią - na dro-
dze odnowy wnętrza penitenta - zjawisko zatraty świadomości i poczucia grzechu, 
zobojętnienia doń. Odnosząc się do tegoż problemu (18) , sięga Papież do przy-
czyn sekularyzmu oraz jego składowych i konkretnych przyczyn w postaci prądów 
kulturowych, filozoficzno-etycznych, tzw. błędu socjologizmu i psychologizmu. To 
one ustawicznie zniekształcają prawdę o człowieku, prowadzą do relatywizmu, 
zniekształcają i znieprawiają ludzkie sumienia (19). 

Zdaniem Papieża - adekwatnie zadość czyniącą strategię-taktykę winno stano-
wić miłosierdzie chrześcijańskie, bowiem tylko ono jest tym spoiwem, na którym 
chrześcijanin i jego wspólnoty mogą budować ludzkie społeczności, gdyż Bóg jest 
miłością, stanowi prawo doskonałości, daje w nim rzeczywistą moc przekształca-
nia świata. Miłosierdzie chrześcijańskie jest ponad wszelką filantropią, przewyż-
sza miłością bliźniego przykazania Starego Przymierza, która czyni Boga obecnego 
w świecie. Jako centrum Ewangelii stanowi od zarania Kościoła znak budowania 
społeczności wedle miary człowieka <na Boży obraz i podobieństwo>. Na niniej-
szym aksjomacie rekonstruuje Święty nowo ewangelizacyjną, wyzwalająca ludz-
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kość z grzechu oraz dającą szansę wyzwolenia i naprawy propozycję „opcji prefe-
rencyjnej na rzecz ubogich”. Dziś kwestia społeczna nabrała rozmachu globalnego, 
zaś „miłość preferencyjna” oraz decyzje, do jakich pobudza, muszą obejmować 
wielkie rzesze ludzi w potrzebie: głodujących, żebrzących, bezdomnych, bez po-
mocy i nadziei ze strony bliźnich; szczególnie dotyczą one rozwijania zorganizo-
wanych i spontanicznych akcji. Taka rzeczywistość świadczenia musi być codzien-
nością, mają być nią namaszczone: polityka, gospodarka, edukacja, kultura i media 
społeczne, ochrona środowiska, itp. Musi to być totalny front chrześcijańskiego 
wyzwolenia z wszelkich form zniewolenia, zwłaszcza z nowych postaci ludz-
kiego ubóstwa materialnego i duchowego oraz niesprawiedliwości, które rodzą 
upośledzające całe społeczeństwa oraz ludzi najsłabszych <społeczne struktury 
grzechu>. Głoszenie Ewangelii miłosierdzia to walka o wyzwolenie wszystkich i 
wszystkiego z niewoli grzechu. Święty Jan Paweł II apeluje o głębszą moc miłości 
ludzkiej, bowiem sama tylko sprawiedliwość nie starcza, gdyż może ulec bezdusz-
nemu zwyrodnieniu. Tylko miłością miłosierną można przekraczać ograniczenia 
materii, wychodzić ku dobru, jakim jest człowiek z właściwą mu godnością. W tej 
opcji papieskiej widać syntezę cnót Bożych wraz ze sprawiedliwością i solidarno-
ścią, które rzeczywiście kształtują nowe społeczności „na miarę człowieka” (20).

(6) W świetle papieskiej wykładni o miłosierdziu zrozumiałą staje się nowo 
ewangelizacyjna koncepcja parafii wraz z adekwatnie zastosowaną doń duszpa-
sterską strategią (21). To ujęcie misji parafii promuje ją do jeszcze ważniejszej po-
zycji w dziele urzeczywistniania się Kościoła, jako miejsca spotkania wielu płasz-
czyzn, procesów i elementów nowej ewangelizacji. Poprzez takie płaszczyzny-pro-
cesy będzie można zmieniać w <grzesznych strukturach> ludzkie postawy oraz 
przekształcać niesprawiedliwe systemy społeczne, w sumie - urzeczywistniać jej 
odrodzenie poprzez dialog, współpracę i współodpowiedzialność (22). Zwracają 
uwagę w tej koncepcji struktury i funkcje Kościoła, które decydują o duchowej 
odnowie parafii i jej ewangelizacji, a są to: rodziny, grupy, przepowiadanie i kult, 
wszelkie formacje i style życia duchowego, dobroczynność, itp. Głównie dzięki pa-
rafii można partycypować oraz realizować szereg przymiotów Kościoła poprzez 
cały szereg społeczno-religijnych wydarzeń, ale nie wolnych od instytucjonalnych 
uchybień, które swą mocą podtrzymuje i wszechwładnie rozwija sam Duch Święty. 
Powstanie w ten sposób na terenach parafii szansa i nadzieja na realizację Bożej 
Wspólnoty, gdzie skrzyżują się uświęcająco-zbawcze drogi chrześcijan i ich grup, 
dokonają się odrodzeniowe procesy przez przepowiadane Słowo, sprawowany 
Kult i Sakramenty. Przenikną je ozdrowieńcze dobra Miłości, które mieszając to, 
co kruche i przemijalne, z tym co duchowe, urzeczywistnią bosko-ludzką rzeczy-
wistość. Reasumując - zdaniem Papieża najważniejszą ideą przewodnią tej misji 
jest uniwersalizm, który nakazuje popierać różne odrodzeniowe akcje ewangeli-
zacyjne, obejmować myślą pastoralną nie tylko to, co ludzkie, lecz włączać w jeden 
odrodzeniowy i zarazem eklezjotwórczy nurt ewangeliczne posłannictwo parafii. 
Duszą tego procesu stanie się z wolna „zawartość” wskazanej pedagogii dialogu, 
współpracy i współodpowiedzialności (23).

W koncepcji ewangelizacyjnej pedagogii warto jeszcze wskazać na jej pod-
mioty realizacyjne. Z bogatego zasobu indywidualnych bądź zbiorowych inicja-
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tyw wymienia się: 1 - kategorialno-stanowe, szczególnie dziecięco-młodzieżowe 
grupy biblijne, modlitewne, dyskusyjne, misyjne, apostolskie, hobbystyczne, itp.; 
różnorako profilowane, głównie celowe wspólnoty rodzin, zawodowe, sytuacyj-
ne; 2 - zespoły diakonijne, podejmujące troskę nad różnymi kategoriami potrze-
bujących, niepełnosprawnych; 3 - kręgi samokształceniowe młodych i dorosłych, 
które pogłębią religijność, poszerzą wiedzę teologiczną i społeczno-moralną na-
ukę Kościoła, zwłaszcza Świętego Jana Pawła II; 4 - działające na wzór wspólnot 
nieformalnych, grupy parafialne, np. liturgiczne, rady i gremia doradcze, zespoły 
dobroczynne…; 5 - włączane w nurt ewangelizacji parafii ruchy odrodzeniowo-
charyzmatyczne; 6 - nastawione na dzieła humanizacyjno-społeczne zespoły 
formalne, np. Akcja Katolicka, Kluby Inteligencji Katolickiej, Sodalicje, Federacje 
Obrony Życia, wspólnoty konsekrowane i apostolstwa świeckich…; 7 - inspirowa-
ne społeczno-moralną doktryną Kościoła w dziedzinach: kultury, edukacji, me-
diów, polityki i samorządności, gospodarki, ekologii… - indywidualne inicjatywy 
katolików i ludzi „dobrej woli” (24).

(7) Propozycją na skuteczną walkę ze społecznymi <strukturami grzechu>, 
które tkwią obecnie w systemach o różnym zasięgu: gospodarczych, politycznych, 
kulturowych…, jest rozwinięta przez Papieża idea <cywilizacji miłości>. Zresz-
tą była to reakcja Świętego na wciąż dehumanizującą się rzeczywistość, w której 
istnieje różnorodność przejawów zła w postaci niesprawiedliwości społecznych, 
przemocy i wojen. W świecie o „ludzkim obliczu”, w którym człowiek winien być w 
centrum troski oraz „drogą, po której kroczy Kościół”, kiedy wszelkie dziedziny ży-
cia i działalności należy podporządkowywać jego dobru, podaje Papież ogólne za-
sady-drogi, jakie na ten ewidentny i mocno znaczony <grzechami strukturalnymi> 
kryzys współczesności, stanowią rozwiązanie. Oparł je Święty na: Przekaźnikach 
Objawienia; wszechstronnej analizie rzeczywistości, jaką zniekształciły <struktu-
ry grzechu>; koncepcjach społeczeństwa, które wymaga niejednej korekty i prze-
miany. U podstaw idei leży odrodzenie głównego jej podmiotu i sprawcy grzechu, 
tj. człowieka, a za nim - całych struktur społecznych i ładu światowego. Papieska 
wizja poparta - inspirowaną przez ewangeliczną logię - społeczno-moralną nauką 
Kościoła, wyznacza dwanaście priorytetów praktycznych, jako realną alternatywę 
i zarazem szansę urzeczywistniania <kultury życia i miłości> w pryzmacie zasad 
moralnych i rzeczywistości apostolatu świeckich. Inicjatywa taka wymaga zaan-
gażowania wszystkich wierzących oraz ludzi „dobrej woli”, do której wychodzi 
współczesny Kościół z propozycją nowo ewangelizacyjną, opartą na naczelnych 
zasadach społecznej miłości i sprawiedliwości. Realizacja tej idei przez struktury 
świata „bardziej ludzkiego” to nadzieja na lepszy, eliminujący widmo zła świat; 
to droga wychodzenia ludzkości z często dramatycznych sytuacji. Taką drogę wy-
znaczają realizacyjne priorytety: osoby przed rzeczą, ducha nad materią, bardziej 
<być> niż <mieć>, miłosierdzia ponad sprawiedliwością, ducha ubóstwa przed bo-
gactwem, etyki ponad techniką, pracy przed kapitałem, prawdy zamiast koniunk-
tury i sensacji, dialogu przeciw walce, człowieka przed ideologią, pierwszeństwa 
praw człowieka nad państwowymi, narodu ważniejszego od państwa.

Jak w soczewce - priorytety te ukazują dylematy i nadzieje świata, który czeka 
na odnowę, ale pierwej musi podporządkować się tym zasadom. Brak ich w życiu 
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i działalności człowieka na różnych płaszczyznach pogrąży jeszcze bardziej ludz-
kość w beznadziei i nienawiści, rozpleni <struktury grzechu> w postępującej <cy-
wilizacji śmierci>. Objawy tej zgubnej rzeczywistości są już dziś na świecie w wie-
lu sferach życia i aktywności ludzkiej boleśnie doświadczane. To propozycja ponad 
jakimikolwiek podziałami społeczno-politycznymi, światopoglądowo-religijnymi i 
rasowo-geograficznymi, w swej istocie etycznie uniwersalna i ponadczasowa. Taka 
szansa jako alternatywa na walkę z <grzechami struktur społecznych> stanie się 
realną przy przyjęciu fundamentalnego warunku, a mianowicie: wszyscy ludzie 
i społeczności muszą potraktować zasady cywilizacyjne za konieczne i nieodwo-
łalne, aczkolwiek o rzeczywistym sukcesie odrodzeniowego wysiłku wszystkich 
podmiotów przesądzi moc Łaski Bożej. Ta odwieczna walka dobra ze złem winna 
przynieść zwycięstwo, o którym zapewnia Ewangelia (25).

Podsumowanie
Cennym z punktu poznawczego, jak i praktyki ewangelizacyjnej, jest spoj-

rzenie Świętego Jana Pawła II na współczesną rzeczywistość poprzez pryzmat 
<społecznych struktur grzechu>. Mało znaną jest Jego koncepcja naprawy świata 
ludzkiego, zdeformowanych grzechem struktur-systemów społecznych poprzez 
urzeczywistnianą w nowo ewangelizacyjnej opcji ideę <cywilizacji miłości>. Do-
piero w pryzmacie <grzesznych struktur> w kontekście systemów społeczno-go-
spodarczych, kulturowo-medialnych, politycznych…. stają się papieskie propo-
zycje bardziej zrozumiałymi i szczególnie wymownymi, zarówno w sensie teorii 
pastoralnej oraz - praktyki ewangelizacyjnej. Wystarczy je tylko „wyposażyć” w 
odpowiednią wykładnię chrześcijańską, która sięga do Przekaźników Objawienia 
oraz do społeczno-moralnej nauki współczesnego Kościoła, aby dokładniej pojąć 
sens przesłania Świętego wobec świata, jaki wymaga odnowy moralnej indywidu-
alnego człowieka i naprawy wielu struktur społecznych. Opierając się na chrze-
ścijańskiej wizji człowieka, następnie - patrząc przez pryzmat nauki Objawionej i 
wykładni społeczno-moralnej Kościoła, można za Papieżem trafnie rozpoznawać 
wielorakość znaczeń oraz mechanizmy i skutki <grzechu społecznego> w tym celu, 
by z kolei - celnie i wyczerpująco interpretować współczesne rzeczywistości grze-
chowe od strony teoretyczno-poznawczej oraz - co najważniejsze - podjąć wobec 
nich odpowiednie przeciwdziałania /zob. 2/. W tej perspektywie oczywistą staje 
się papieska propozycja nowo ewangelizacyjna, którą można zastosować w kon-
kretnych środowiskach parafialnych Kościoła lokalnego poprzez dialog, współ-
pracę i współodpowiedzialność. W tych trzech składowych można urzeczywist-
niać „zawartości” <cywilizacji miłości> w postaci jej dwunastu priorytetów, któ-
rych docelową byłaby realizowana na co dzień w <opcji preferencyjnej na rzecz 
ubogich> miłość miłosierna /zob. 3/. 

Wielce szlachetna i szczytna to wizja-strategia, jaką Święty przeciwstawia 
współczesnej rzeczywistości w pryzmacie obciążających ją <społecznych struktur 
grzechu>. W Jego przekonaniu jest szansa na jej urzeczywistnianie pod warun-
kiem przyjęcia - znanej Kościołowi z Objawienia - fundamentalnej prawdy: ludzie 
i ich społeczności muszą potraktować zasady <cywilizacji miłości> za koniecz-
nie obowiązujące, aczkolwiek o rzeczywistym sukcesie odrodzeniowego wysiłku 
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ewangelizacyjnego w tym procesie przesądzi moc Łaski Bożej. Ta odwieczna walka 
dobra ze złem winna przynieść zwycięstwo, które gwarantuje Miłosierdzie Boże.

Summary:
Saint John Paul II’s image of modernity in the context of <social structures of sin>
Saint John Paul II’s outlook on contemporary reality through the prism of <so-

cial structures of sin> is valuable in terms of its cognitive value as well as the evan-
gelization practice. His concept of repairing the human world is little known: so-
cial structures, deformed by sin, are to be reborn through the <civilization of love>. 
Only in the prism of <sinful structures> within socio-economic, cultural and po-
litical systems... Pope’s proposals become more understandable and particularly 
meaningful, both in the sense of pastoral theory and evangelization practice. All 
that is needed is to “equip” them with the appropriate Christian interpretation, 
that goes back to the Sources of Revelation, and with the socio-moral teachings 
of the contemporary Church, in order to better understand the meaning of Saint’s 
message to the world. The message requires moral renewal of the individual and 
repair of many social structures. Relying on Christian vision of man, then - looking 
through the prism of Revelation and the socio-moral interpretation of the Church, 
one can aptly recognize a multitude of meanings, mechanisms and effects of <social 
sin> in order to accurately and exhaustively interpret contemporary sin realities 
from the theoretical and cognitive side and - most importantly - to take appropri-
ate countermeasures against them /see 2/. In this perspective, the Pope’s new 
evangelization proposal becomes evident. It can be applied in specific parish com-
munities of the local Church through dialogue, cooperation and joint responsibility. 
In these three components the “content” of the <civilization of love> can be real-
ized in the form of its twelve priorities. The target priority would be charity, real-
ized daily in the <preferential option for the poor> /see 3./

It is a great and noble strategy that the Saint sets against contemporary reality in 
the context of the burdensome <social structures of sin>. The Pope believes there 
is a chance to realize this strategy on the condition of accepting the fundamental 
truth that the Church knows from Revelation: all people and their communities 
must treat the principles of <civilization of love> as necessarily binding. Although, 
the power of God’s Grace will determine the actual success of evangelistic revival 
effort in this process. In the eternal struggle between good and evil, God’s Grace 
should bring the victory, as guaranteed by His Mercy.

Przypisy 
Por. P.Góralczyk, Społeczny wymiar grzechu, Communio 1984, s. 5 i n; J. Orzeszy-

na, Grzech społeczny, [w:] Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania społecznego. Red. 
A. Zwoliński, Radom 2005, s.175-176.

Zob. KDK 13 / Vaticanum II, Konstytucja Gaudium et spes - 1965/; Synod Biskupów, 
Sprawiedliwość w świecie /De iustitia in Mundo/, Rzym 1971, Chrześcijanin w Świecie 
1972, s. 17 i n; por. J. Majka, Grzech społeczny, Colloquium Salutis 1985, s. 18 i n.

Zob. Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone na III Generalnym Zgromadzeniu 
Biskupów Ameryki Łacińskiej w Puebla 28 I 1979; zob. też EN 33 / Paweł VI, Adhor-
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37 /Jan Paweł II, Dokument Novo millenio inuente - 2001/; SRS 35-42; VS 1; por. F. 
Greniuk, dz. cyt., s. 225-226; P. Kieniewicz, Opcja na rzecz ubogich, [w:] Jan Paweł 
II, Encyklopedia nauczania moralnego, s. 378-381; B. Sorge, dz. cyt., s. 86-89.

 Zob. RP 18.
 Problematykę dialogu, współpracy i współodpowiedzialności w nowo ewangeliza-

cyjnej koncepcji nawracania wierzących, a jednocześnie przemiany nieludzkich struk-
tur omawia Z. Narecki, Parafia w pedagogii nowej ewangelizacji, Pedagogika Katolicka 
2012, nr 11, s. 45-55.

 Zob. RM 10-11 / Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio - 1990/; VS 19-22; 
por. W. Przygoda, Posługa charytatywna Kościoła w Polsce. Studium teologiczno-
-pastoralne, Lublin 2004.

 Zob. CA Rozdz. IV-VI; FC Cz. III-IV / Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris consortio - 1981/; 
KDK Cz. II; por. A. Lewek, Nowa ewangelizacja w duchu Soboru Watykańskiego II. T. 1-2, 
Katowice 1995; Z. Narecki, Podstawy przygotowania świeckich do apostolstwa we współ-
czesnym Kościele. Rys pedagogiczno-pastoralny, Studia Płockie 1986, s. 38 i n; Nowa ewan-
gelizacja odpowiedzią na wyzwania obecnego czasu. Red. K. Góźdź, Lublin 1994.

 Zob. CA 10; LE 6 /Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens - 1981/; SRS 28-29; 
por. J. Czarny, Jana Pawła II wizja cywilizacji miłości, Wrocław 1994; M. Leśniak, 
Cywilizacja miłości, [w:] Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania społecznego, s. 77-
80; B. Sorge, dz. cyt., s. 287 i n.

Po koncercie Filharmonii Dziecięcej z Siedmiogrodu w Szczecinie
przyszedł czas na wspólne biesiadowanie.

Szczecin, 22.08.2018



ARTICLES

36

Wprowadzenie
W jednym ze swoich wywiadów Józef Tischner mówiąc o domu zauważył, iż „dom 

to jednak dom: tutaj każdy powinien czuć się sobą u siebie”1. Krakowski filozof dialo-
gu, będąc zarówno filozofem, jak również katolickim kapłanem w swoich refleksjach 
o człowieku nie pominął aspektu związanego z domem. Żyjąc na przełomie XX i XXI 
wieku doświadczał, zwłaszcza w okresie po 1989 roku potrzebę przypominania o 
tym, że jedną z podstawowych wartości zakorzenionych w człowieku jest wartość 
domu i wychowania. W tym kontekście „dom” nie będzie oznaczał miejsca, a konkret-
nych ludzi, którzy tworzą więzi rodzinne i społeczne. Godnym podkreślenia jest fakt, 
iż wyraz ten odnosi się w filozofii Józefa Tischnera zarówno do płaszczyzny lokalnej 
(małżeństwo, rodzina), jak również płaszczyzny globalnej (naród, ojczyzna). Dwuwy-
miarowość filozofii domu jest ze sobą połączona i trudno ją oddzielić. 

W rozmowie ze swoją uczennicą krakowski filozof podkreśla, iż „w chrześcijaństwie 
„toposu” – jako ostatecznego i prawdziwego miejsca bycia sobą u siebie – na ziemi nie 
ma. Można więc mówić o zakorzenieniu tylko jako o miejscu, które w sposób najpełniej-
szy symbolizuje to inne, właściwe miejsce człowieka. Nasuwają się tu pojęcia „ojczy-
zna”, „ojcowizna”. Są to miejsca symbole, które wskazują i odsyłają ku miejscom właści-
wym”2. Należy zatem uznać, iż „dom” rozumiany jako splot relacji, jest wartością samą 
w sobie, ale wartością, która także odwołuje do wartości najwyżej - Boga. Józef Tisch-
ner, będąc także filozofem wartości, w ślad za Maxem Schellerem oraz Romanem Ingar-
denem umiejscowił filozofię domu w kontekście pytania o wartość w życiu człowieka. 

1  D. Zańko, J. Gowin, Przekonać Pana Boga, Kraków 2010, s. 145. 
2  A. Karoń-Ostrowska, Oby tak wszyscy milczeli o Bogu, Kraków 2015, s.32.

Filozofia domu w ujęciu Józefa Tischnera.

Ur. w 1991 roku w Krakowie. W 2016 roku otrzymał tytuł licencjata filozofii, a rok później (2017 r.) ukoń-
czył studia uzupełniające magisterskie z filozofii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. 
Jednocześnie w tym samym roku ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we 
Wrocławiu z zakresu kadr i płac. W roku akademickim 2017/18 rozpoczął studia doktoranckie przy 
Instytucie Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego. Zainteresowania badawcze: 
filozofia polityczna, społeczna, personalizm. Od 2014 roku związany ze wspólnotą L’Arche we Wro-
cławiu najpierw jako asystent domowy, następnie jako wolontariusz. Doktorant I roku przy Instytucie 
Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego; studia magisterskie z filozofii obyte na 
Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu; obecnie pracownik jednego z towarzystw ubezpie-
czeniowych we Wrocławiu;

 

mgr Michał Stachurski - Uniwersytet Opolski w Opolu
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Celem tegoż artykułu jest ukazanie najważniejszych myśli na temat refleksji filo-
zoficzno-teologicznej o domu, autorstwa Józefa Tischnera. Tekst jest podzielony na 
dwie części. W pierwszej części zostaną omówione wybrane poglądy na temat domu 
w świetle małżeństwa i rodziny. Druga część dotyczyć będzie kwestii wiązania po-
jęcia „dom” z ojczyzną. Przedstawiony temat wpisuje się we współczesną dyskusje 
(zarówno na gruncie teologii, jak również pedagogiki czy filozofii wychowania) na 
temat tego, jaką rolę w życiu człowieka pełni dom rodzinny w procesie dojrzewania 
oraz podejmowania odpowiedzialności w życiu zawodowym oraz społecznym3. 

Dom jako relacje osobowe w małżeństwie i rodzinie
Na wstępie należy zaznaczyć, iż Józef Tischner należy do grona filozofów dialogu, 

którzy w centrum stawiają podmiotowość osoby4, wyrażając jednocześnie przeko-
nanie, iż człowiek jest zaproszony do relacji z drugim człowiekiem. To właśnie rela-
cje, spotkanie, dialog sprawia, iż człowiek ma możliwość rozwoju, jednocześnie ma-
jąc wpływ na rozwój drugiej osoby. Taki właśnie kontekst filozoficzny jest zawarty 
w myśleniu Józefa Tischnera o domu – nie miejscu, ale relacjach, które mają wpływ 
na wszystkich, którzy dom budują i tworzą w codzienności. 

Dom splotem relacji w wartościach – małżeństwo 
Józef Tischner w swojej filozofii domu wskazuje na potrzebę wyraźnego oddzie-

lenia różnych miejsc działalności człowieka od domu. Tylko w domu tworzą się 
relacje, które mają charakter unikatowy. Charakter ten jest możliwy dzięki dwóm 
czynnikom, które mają wpływ na to, że dom rozumiany jako relacje może zaistnieć: 
spotkanie człowieka z człowiekiem oraz wierność5. Należy zadać pytanie, o jakie 
spotkanie chodzi. Krakowski filozof utożsamia spotkanie człowieka z człowiekiem 
z miłością, która rodzi się między mężczyzną oraz kobietą. W „Filozofii dramatu” 
autor zaznacza, iż „kobieta w samotności nie posiada domu. Samotny mężczyzna 
również nie posiada domu. Mimo to, mężczyzna ofiaruje kobiecie dom i kobieta ofia-
ruje dom mężczyźnie. Na tym polega istota wzajemności”6. 

Wzajemność w budowaniu domu okazuje się kluczem w rozumieniu domu przed-
stawionym przez Józefa Tischnera. W tym kontekście jest rozumiana jako spoiwo 
łączące spotkanie z wiernością. Czy można być wiernym bez wzajemności lub czy 
można okazywać wzajemność bez bycia wiernym? Na tak postawione pytania Józef 
Tischner odpowiada wyjaśniając, czym jest wzajemność we wspólnym budowaniu 
domu, jakim jest małżeństwo. Wzajemność w ujęciu tischnerowskim jest charakte-
ryzowana za pomocą dwóch terminów: „dar” i „wolność”. Krakowski filozof dialogu 
zaznacza, iż „wzajemność jest tam, gdzie jest dar. Jest to dar w sensie ścisłym, to zna-
czy dar płynący z wolności, a nie z przymusu”7. Oznacza to, że wzajemność odzwier-

3  Więcej [w:] J. Zimny, Wychowanie ku wartościom, Sandomierz 2006., E. Osewska, Jakość życia wspól-
notowego rodziny jako podstawa skuteczności wychowania, [w:] „Roczniki Nauk o Rodzinie”, 5 (2013) s. 
5-22., E. Wiejak-Jezierska, Rodzina jako międzypokoleniowa płaszczyzna transmisji wartości, [w:] „Wy-
chowanie w Rodzinie”, 2 (2013), s. 285-299. 

4  Por. J. Gara, Filozofia dialogu i jej implikacje pedagogiczne, [w:] „Paedagogia Christiana”, 1 (2010), s. 
137. 

5  Por. J. Tischner, Krótki przewodnik po życiu. Nieznane teksty, Kraków 2017, s. 39. 
6  J. Tischner, Filozofia dramatu, Kraków 2006, s. 181. 
7  J. Tischner, Krótki przewodnik po życiu. Nieznane teksty, dz. cyt., s. 42. 
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ciedla sens życia we wspólnocie, zwłaszcza wspólnocie małżeńskiej. Sens wzajem-
ności ujawnia się w bezinteresownej wymianie posiadanych darów8. Rozumienie 
wzajemności u Tischnera wiąże się z rozumieniem dobra. Dobro9 ujawnia się tylko 
w aktach, które człowiek dokonuje w wolności. Nie można być jednocześnie dobrym 
i przymuszonym. Wtedy można mówić o braku dobroci w czynie, który wydaje się 
na pierwszy rzut oka, dobrym. Ujawnia się tutaj przekonanie o tym, że wolność jest 
wyborem, zaś najwyższym aktem wolności jest wybór dobra, którego źródłem jest 
Bóg10. Wzajemność jednocześnie uwypukla jeszcze jedno ważne narzędzie w pro-
cesie budowania domu tj. dialog. Działanie to, w filozofii dialogu znaczy coś więcej 
niż rozmowa, W dialogu zależy uznać, iż to, co mówi druga osoba jest częścią „mojej 
prawdy” o mnie, o nas, o życiu. Dialog zatem – w uznaniu Tischnera – buduje wza-
jemność11, a w tym kontekście wzajemność małżeńską. 

Po spotkaniu i wzajemności przychodzi kolej na trzeci element, który pojawia się 
w kwestii budowania relacji pomiędzy małżonkami. Mowa jest o wierności. Tisch-
ner mówi wręcz, że wierność jest „fundamentem domu”12. Na marginesie godnym 
podkreślenia jest fakt filozofii wartości wokół której są zbudowane poszczególne 
elementy myśli Józefa Tischnera. Naczelną wartością jest wolność, która pozwala 
na wybór dobra. Źródło wolności i dobra pochodzi od Boga. Oczywiście, Tischner 
rozgranicza doświadczenia na agatalogiczne (pierwotne, podstawowe) i aksjo-
logiczne13, nie mniej jednak wszystko to prowadzi do powyższych stwierdzeń. To 
wtrącenie nie jest przypadkowe dla kwestii związanej z wiernością. Człowiek, który 
przestaje w życiu odnosić się do obiektywnego porządku wartości, staje na granicy – 
pomiędzy dobrem, a złem. Tischner zaś łączy wybór wartości z wiernością. Czytamy, 
że „zasadniczo jest tak, że człowiek ma tylko dwie możliwości: albo zdradzić – albo 
pozostać wiernym, albo pozostać w szeregu – albo wystąpić naprzód”14. Będąc wier-
nym w relacjach z drugim człowiekiem, nie chodzi tylko o kwestie zdrady małżeń-
skiej. Tak naprawdę chodzi o codzienne zmaganie się z wyborami, które dotyczą 
wartości, którymi żyje na co dzień. Codzienne wybory rzutują na to, jak zachowam 
się w sytuacji granicznej, która w małżeństwie może ujawniać się np. kwestią sek-
sualności. Wierność ujawnia także obszar odpowiedzialności za siebie oraz za dru-
giego człowieka. 

 Dom splotem relacji w wartościach – rodzina i wychowanie
Pierwszy aspekt myślenia o domu dotyczył wartości, które wpływają na to, że 

dochodzi do zbudowania relacji pomiędzy mężczyzną, a kobietą. Wolność, dobro, 
spotkanie, dialog, wzajemność, wierność, odpowiedzialność – to główne cechy, 

8  J. Tischner, Wiara ze słuchania. Kazania starosądeckie 1980-1992, Kraków 2009, s. 24. 
9  Więcej o agatologii Józefa Tischenera [w:]  J. Tischner, Myślenie w żywiole piękna, Kraków 2013, s. 145-158, 

286-327; T. Gadacz, Filozofia Boga w XX wieku, Kraków 2007, s. 162-189; T. Gadacz, Das Problem des Bösen 
in der Philosophie Józef Tischners, [w:] „ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal”, 1 (2011), s. 259-274. 

10  Por. D. Adamczyk, Wychowanie ku dobru – w perspektywie Tischnerowskiej koncepcji człowieka agatolo-
gicznego, [w:] „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie”, 22 (2015), s. 215. 

11  Por. J. Tischner, Myśli o wolności, władzy i wspólnocie, red. W. Bonowicz, Kraków 2016, s. 97. 
12  J. Tischner, Nadzieja czeka na słowo, Kraków 2011, s. 282. 
13  J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 2011, s. 537. 
14  J. Tischner, Etyka wartości i nadziei, [w:] „Wobec wartości”, Poznań 1982, s. 93.
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przymioty związane z budowaniem domu rozumianego jako relacja kochających się 
dwojga ludzi. Tischner oczywiście nie zapomina o pospolitym znaczeniu domu, jako 
miejscu. Interpretuje to jednak na kanwie uprawianej przez siebie filozofii. Wyznaje, 
że każdy człowiek powinien mieć swoje miejsce na ziemi. Miejsce to jednak powinno 
być wybrane w sposób świadomy ze względu na doniosłość skutków. W cytowanym 
już wywiadzie, myśląc o zakorzenieniu zaznacza, że „miejsce człowieka jest tam, 
gdzie wolność nabiera pełnego sensu: staje się wolnością po coś, ze względu na coś, 
a przede wszystkim – wolnością dla kogoś, z kimś”15.

W tym kontekście można zapytać o cel budowania wspólnego domu, zmagania 
się o wybór pomiędzy dobrem, a złem. Tischner nie omija odpowiedzi na to pyta-
nie. Wyraźnie zaznacza, że dom nie jest sam dla siebie, że relacje – w ujęciu filozofii 
dialogu – nie mogą mieć charakteru egoistycznego. Gdy już „ja”, spotkam i wejdę w 
dialog w „ty”, rozpoczyna się wspólna droga „my”, która jest otwarta dla kolejnych 
„ty”. Ciekawie nazywa to Martin Buber16, który w taki oto sposób określa otwarcie się 
„my” na inne wspólnoty, na otaczającą rzeczywistość: „Wspólnotowe życie człowie-
ka, podobnie jak on sam, nie może się obyć bez Ono – świata, ponad którym unosi się 
jak duch nad wodami obecność Ty”17. Trudno pominąć wątek celowości budowania 
relacji. Dom buduje się z miłości i dla miłości. Owocem tej miłości małżeńskiej jest 
dziecko. W „Filozofii dramatu” Tischner wyjaśnia to w taki oto sposób: „W domu ko-
bieta jest matką, a mężczyzna ojcem. Naturalnym owocem wzajemności jest dziecko. 
Dziecko zaś zwieńcza sens domu. Dom jest przede wszystkim dla dziecka”18. 

Znając już cel budowania relacji małżeńskich, odnieść się należy do drugiego zna-
czenia domu w ujęciu Tischnera – rodziny i wychowania. Wydaje się, że wśród róż-
nych refleksji na temat tego, co łączy matkę, ojca i dziecko jest wątek dotyczący świa-
dectwa. W „Etyce solidarności” autor zaznacza, iż do rodziców przynależą pewne ge-
sty i słowa, których zastąpić nikt nie może. Świadectwo życia rodziców w stosunku 
do dzieci nazywa wręcz obowiązkiem19. Świadectwo to jednak, aby miało sens, musi 
być zbudowane na wartościach, które odzwierciedlać będą stan ducha rodziców. Na 
czym zatem będzie polegać wychowanie w ujęciu Tischnera? Wychowanie będzie 
rozmową pomiędzy rodzicem, a dzieckiem, a treścią tej rozmowy będą wartości. 
Rozmowa tutaj nie ma charakteru teoretycznego, zaś tylko i wyłącznie praktyczny. 

Można mówić o dwóch wymiarach wychowania: wychowaniu związanym z nadzie-
ją i wiernością. Tischner tłumaczy, iż relacja ojcostwa i synostwa jest nacechowaną 
nadzieją. Co to znaczy być ojcem? To znaczy, stać się powiernikiem nadziei dziecka20. 
Stąd, w jakiejkolwiek relacji wychowawczej nie ma miejsca na zdradę. W momen-
cie zdrady, wychowanek zapomina o dotychczasowym świadectwie. Wierność jest 
kluczem w rozumieniu procesu wychowania. Młody człowiek powierza siebie mat-
ce, ojcu, nauczycielowi i jednocześnie liczy na to, że rodzic żyje tak jak mówi oraz 
w sytuacji zagrożenia poda dziecku rękę bądź udzieli odpowiedniej rady. Przy tym 

15  A. Karoń-Ostrowska, Oby tak wszyscy milczeli o Bogu, Kraków 2015, s.33. 
16  Martin Buber – jeden z czołowych przedstawicieli filozofii dialogu. Autor m.in. „Problem człowieka”. 

Często komentowany przez Józefa Tischnera. 
17  M. Buber, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, przekł. Jan Doktór, Warszawa 1992, s. 68.
18  J. Tischner, Filozofia dramatu, dz. cyt., s. 181.
19  Por. J. Tischner, Etyka solidarności, Kraków 2000, s. 101. 
20  Por. Tamże, s.87. 
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należy pamiętać o dwóch istotnych sprawach21. Pierwsza dotyczy miłości. Dziecko – 
mówi Tischner – powinno mieć poczucie, że jest wartością niewymienną, powinno 
być dowartościowane. Dziecko odczuwające, że jest kochane, będzie mogło sprostać 
wymaganiom, gdyż wiązać je będzie z miłością rodziców, czyli troską o jego życie. 
Druga kwestia dotyczy cierpliwości. Wychowanie nie jest procesem, w którym na-
tychmiast odczuje się rezultaty swoich działań. To właśnie dzięki miłości rodziców, 
dziecko będzie także mogło pozwolić sobie na błąd. Najważniejszym jest jednak 
świadectwo miłości pomiędzy rodzicami, gdyż to buduje poczucie odpowiedzialno-
ści za siebie i za drugiego człowieka.   

Ojczyzna
Filozoficzne myślenie  Józefa Tischnera o ojczyźnie rozumianej jako dom, relacje 

międzyludzkie również wpisuje się we współczesny nurt wychowania patriotycznego. 
Ojczyzną jest tym, co ją stanowi tj. ziemia oraz ludzie w niej mieszkający. Miłość do niej 
wyraża się nie tylko w słowach, ale także w konkretnych czynach. Do takich gestów 
zalicza się m.in.: wszelkie tradycje kultywowane w domach22. Wspólna kultura łączy 
w sposób silny więzy narodowe23 i między innymi to właśnie można nazwać częścią 
patriotyzmu. 

W „Etyce solidarności” Józef Tischner zaznacza, iż „ojczyzna mimo, iż jest darem, 
jej los od nas zależy”24. Jest ona splotem relacji rodzinnych, społecznych, politycznych i 
jednocześnie wspólną własnością, o którą każdy powinien dbać w odpowiedni sposób. 
Wszelkie działanie, które wpływa na rozwój ojczyzny nazywa dobitnie „sprawą sumie-
nia”25. Patriotyzm zatem – w jego ocenie – podlega ocenie etycznej i człowiek powinien 
się z tej sprawy rozliczać. 

Wizję ojczyzny buduje wokół uprawianej przez siebie filozofii człowieka. Zazna-
cza, iż bierze ona udział w konkretnych dziejach. Przechodzi przez różne okresy, które 
mogą mieć charakter klęsk bądź zwycięstw26. Od strony etycznej człowiek jednak nie 
jest zdeterminowany przeszłością. Tu i teraz odpowiada za siebie, za swoje czyny, za 
losy swojej ojczyzny. Tischner wyraża to w następujących słowach: „(…) ojczysta na-
dzieja wyrasta nie z tego, co może być, ale z tego, jaki jest człowiek”27. W tym miejscu 
należy zaznaczyć, iż autor powyższych słów wyraźnie oddziela naród od ojczyzny. Roz-
różnienie to ma miejsce na gruncie aksjologii. Wskaże, że „z narodu dopiero wyrasta 
ojczyzna. Kiedy z narodu wyrasta ojczyzna? Wtedy, kiedy staje się zbiorowym obowiąz-
kiem, wspólnotą obowiązku”28. Dodaje równocześnie, że ojczyzna może być budowana 
dzięki wzajemności, która w tym kontekście jest rozumiana jako wewnętrzne budowa-
nie człowieka przez człowieka. Ojczyzna jest podmiotem, która zaprasza do dialogu. 
Dialog ten pozwala na odkrycie prawdy o sobie samym, ale także o drugim człowieku29.

21  D. Zańko, J. Gowin, Przekonać Pana Boga, dz. cyt.,  s. 144.
22  Por. A. Zwoliński, Wychowanie do patriotyzmu, [w:] „Labor et Educatio”, 3 (2015), s. 369. 
23  Por. R. Scruton, Kultura jest ważna. Wiara i uczucie w osaczonym świecie, przekł. T. Bieroń, Poznań 2010, s. 102. 
24  J. Tischner, Etyka solidarności, dz. cyt., s. 114. 
25  Por. Tamże. 
26  Por. J. Tischner, Polska jest Ojczyzną, Paryż 1985, s. 108. 
27  Por. Tamże, s. 109. 
28  J. Tischner, Rekolekcje paryskie, Kraków 2013 s. 187. 
29  J. Tischner, Etyka solidarności, dz. cyt., s. 116.
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Tak jak w domu rodzinnym, tak samo wobec ojczyzny rodzą się konkretne obo-
wiązki i zadania. Można je wymienić za pomocą kilku terminów, które już były 
przedmiotem naszej refleksji: wierność, wolność, prawda, relacje, kształtowanie 
sumienia, kultywowanie kultury i tradycji, wykonywanie swojej pracy. Każde dzia-
łanie ludzkie wpływa na kształt ojczyzny, ale także na przyszły jej rozwój bądź brak 
rozwoju. Etyka uprawiana przez Tischnera ukazuje w sposób jednoznaczny, iż oj-
czyzna jest sprawą człowieka. Opisują etycznie ojczyznę dokonuje rozróżnienia na 
dwa możliwe rodzaje zjednoczenia: etniczne i moralne30. Zjednoczenie etniczne 
jest możliwe dzięki narodowi, jednak to ojczyzna sprawia, iż naród odnajduje swo-
ją legitymizację i umożliwia przejście od zjednoczenia etnicznego do zjednoczenia 
moralnego. W tym kontekście można zauważyć jeszcze jedną zasadę współżycia w 
ojczyźnie. Tischner nazywa ją „zobowiązaniem”31. Tym zobowiązaniem jest ojczy-
zna, która powinna łączyć ludzi. Łączenie to ma bardzo różny charakter. Może mieć 
wymiar prozaiczny, codzienny np. poprzez wykonywanie codziennych obowiązków 
rodzinnych i zawodowych. Może się także ujawniać w sytuacjach zagrożenia, wtedy 
może mieć wymiar heroiczny. 

Trudno w tym kontekście pominąć wątek refleksji Tischnera o ojczyźnie w wy-
miarze demokratycznym32. To zainteresowanie wynika z jednej strony z negacji tota-
litaryzmów oraz systemów, które zostały zbudowane na filozofii materialistycznej tj. 
Hegla i Marksa. Z drugiej zaś strony należy zauważyć, iż demokracji rozumianej jako 
współczesny (po 1989 roku) system polityczny, Polska nadal się uczy. Wizja państwa 
demokratycznego w ujęciu Tischnera jest wynikiem zarówno refleksji na gruncie 
filozofii społecznej i politycznej, jak również katolickiej nauki społecznej. 

Pisząc o państwie w książce „Nieszczęsny dar wolności” autor zaznacza, iż „państwo 
(…) nie jest rzeczywistością poza dobrem i złem. (…) Państwo stoi na straży dobra 
wspólnego. Wartością podstawową w obszarze dobra wspólnego – jak uczy katolicka 
nauka społeczna – jest pokój społeczny. Zachowanie pokoju społecznego, a więc w 
pewnym sensie prawa do życia każdego obywatela, jest przedmiotem szczególnej tro-
ski państwa”33. W tej definicji państwa należy zwrócić uwagę na dwa aspekty. Pierwszy 
dotyczy tego, że państwo jest organizmem instytucyjnym, nie wyłączonym z obszaru 
etyki. Trudno budować państwo i ojczyznę bez wartości. Państwo i demokracja po-
winny być zbudowane na wartościach, które gwarantują obronę podstawowych praw 
człowieka. „Prawdziwe” państwo cechuje się właściwym rozumieniem człowieka i 
jego problemów. Jest ono oparte na ideale wolności, która umożliwia właściwe dzia-
łanie. Wolność rozumieć należy jako możliwość dokonywania wyboru; wyboru przez 
pryzmat wartości. Tischner wyraża to w następujących słowach: „dzięki wolności 
człowiek czyni siebie prawdomównym lub kłamcą, sprawiedliwym lub niesprawiedli-
wym, przebaczającym lub mściwym. Nie można być sobą, jeśli nie jest się wolnym”34. 
Wolność tutaj kolejny raz jest ukazana wraz z dobrem. Człowiek nie dokonuje tego 
wyboru dla samego faktu działania, ale dlatego, żeby urzeczywistnić konkretne dobro. 

30  A. Karoń-Ostrowska, Oby tak wszyscy milczeli o Bogu, Kraków 2015, s.192.
31  J. Tischner, Wiara ze słuchania. Kazania starosądeckie 1980-1992, Kraków 2009, s. 243. 
32  Więcej [Zn]e”, t. 14 (2012), s. 193-211. 
33  J. Tischner, Nieszczęsny dar wolności, Kraków 1993, s. 139-140.
34  J. Tischner, Idąc przez puste Błonia, Kraków 2014, s. 159. 
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Implikacje pedagogiczne 
Filozofia domu przedstawiona przez Józefa Tischnera może być jedną z wielu, 

ciekawych alternatyw wobec nurtów, które zagrażają współczesnemu procesowi 
wychowania i autorytetowi. Należy zauważyć, iż w myśl filozofii domu, rodzice nie 
są przedstawieni jako autorytarne źródło wiedzy o człowieku oraz świecie. Wycho-
wanie w tym kontekście jest procesem opartym na dialogu, którego fundamentem 
jest wzajemność. Ważnym jest również to, jak pokazany jest obraz małżeństwa. 
Benedykt XVI, będąc jeszcze kardynałem w jednym ze swoich tekstów, w którym 
analizuje kryzys tożsamości europejskiej zaznacza, iż „twarz drugiego człowieka 
odwołuje się do mojej wolności, abym go przyjął i zatroszczył się o niego, abym po-
twierdził jego wartość w nim samym, a nie na miarę mojej korzyści (…) Decyzja spoj-
rzenia w twarz drugiego człowieka to decyzja o własnym nawróceniu”35. Jest to jak 
najbardziej trafna ocena współczesnego społeczeństwa. 

Propozycja krakowskiego filozofa dialogu jest przemyślaną refleksją o małżeń-
stwie, rodzinie, ojczyźnie. Małżeństwo jest relacją zbudowaną na wartościach, które 
mają charakter uniwersalny. W dobie przedmiotowego traktowania kobiety i męż-
czyzny, apel o podmiotowość jest apelem filozoficznym, wręcz humanistycznym. 
Józef Tischner jednocześnie przypomina, iż dziecko nie jest przedmiotem, ale „owo-
cem relacji pomiędzy kobietą, a mężczyzną”. To dla dziecka tworzy się dom oparty 
na trwałych relacjach. Rodzice mają być pierwszymi nauczycielami życia rodzinne-
go, społecznego, również religijnego. Ojczyzna natomiast nie powinna być postrze-
gana jako smutny obowiązek, ale obowiązek wynikający z miłości i przywiązania. 

Podsumowanie 
Ojczyzna w myśli Józefa Tischnera jest wyborem wartości. Jest to rzeczywistość, 

która jest możliwa w ramach konkretnego wyboru ludzkiego, dokładnie wyboru 
między dobrem, a złem. Dobro odzwierciedla tutaj charakter osoby. Realizując dobro 
osobiste i społeczne, konkretny człowiek przyczynia się do rozwoju całej ojczyzny. 
W tym kontekście państwo demokratyczne powinno charakteryzować się rozumno-
ścią, wolnością i godnością wobec każdego obywatela. W ocenie tego krakowskiego 
filozofa zadaniem państwa – idąc za myślą katolickiej nauki społecznej – jest troska 
o dobro wspólne, które umożliwia rozwój osobisty i społeczny. Naród to wspólnota 
osób. Ojczyzna pozwala na zauważenie drugiego człowieka i agatalogiczną „walkę” 
o jego egzystencje. 

Streszczenie:
Józef Tischner, jeden z głównych przedstawicieli filozofii dialogu, przedstawił 

koncepcję filozofii domu opartej na wartościach. Rozwinął myśl na temat małżeń-
stwa, rodziny, wychowania. Dom rozumie nie tylko jako miejsce, ale przed wszyst-
kim jako relacje międzyosobowe. Artykuł przedstawia myśl Józefa Tischnera, jedno-
cześnie wskazując na możliwe zastosowanie filozoficznych rad. 

Słowa kluczowe: Tischner, filozofia domu, wychowanie, rodzina, małżeństwo, 
filozofia dialogu

35  J. Ratzinger, Europa Benedykta w kryzysie kultur, przekł. W. Dzieża, Częstochowa 2005, s. 86.
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Summary:
Józef Tischner, one of the mainrepresentatives of the philosophy of dialogue, pre-

sented the concept of the philosophy of a housebased on values. He developed a 
thoughtaboutmarriage, family and upbringing. The houseunderstands not only as a 
place, but aboveall as aninterpersonalrelationship. The articlepresents the thought 
of Józef Tischner, at the same timeindicating the possibleapplication of philosophi-
calcouncils.

Keywords: Tischner, homephilosophy, education, family, marriage, philosophy of 
dialogue
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Reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami 
jako czyn nieuczciwej konkurencji.

 

mgr Daniel Biskup – KUL JP II w Lublinie

Wprowadzenie
Działanie różnych podmiotów na rynku nieuchronnie prowadzi do konkurencji 

między nimi. Przyjmuje się, że konkurencja jest siłą napędową gospodarki rynko-
wej. Jak wykazała praktyka krajów wysoko rozwiniętych, prawidłowe funkcjonowa-
nie tego mechanizmu nie jest możliwe bez zaistnienia odpowiednich zabezpieczeń 
w sferze prawnej. Wprowadzono ograniczenia swobody działania przedsiębiorców 
w interesie ogólnym i w interesie konsumentów. Mają one na celu takie uregulo-
wanie konkurencji, by nie stała się siłą destrukcyjną dla rynku, ale by powodowała 
korzystne dla społeczeństwa efekty. Dlatego jest ona we współczesnej gospodarce 
regulowana ustawowo. Ochronie konkurencji służy ustawodawstwo antymonopo-
lowe i ustawodawstwo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Z tematyką ochrony konkurencji nierozerwalnie wiąże się także problematyka 
ochrony konsumenta. Określenie relacji między konsumentem a reklamodawcą jest 
problemem aktualnym, trudnym, ale jednocześnie interesującym. Aktualnym, bo-
wiem rozwój rynku medialnego, techniki i internetu oznacza swoistą wszechobec-
ność przekazów reklamowych w telewizji, radiu, prasie, internecie czy na bilbor-
dach ulicznych. Trudność problemu polega na tym, że wymaga on solidnej analizy 
z punktu widzenia prawa. Jednocześnie brak jest opracowania monograficznego 
opisującego przedmiotową problematykę. Wynika to z faktu, że w dobie gospodarki 
wolnorynkowej, na początku lat dziewięćdziesiątych, reklama interesowała przede 
wszystkim przedsiębiorców chcących zbyć coraz większe ilości produkowanych to-
warów, ekonomistów, którzy rozważali, jak należy stosować reklamę, aby wyniki 
ekonomiczne, finansowe producentów i sprzedawców były jak najwyższe.

Historia reklamy
Elementarnym celem każdej reklamy jest nakłonienie odbiorcy do określonego 

działania, przede wszystkim zakupu danego towaru czy też skorzystania z określo-
nej usługi. Według reklamodawcy, takie postępowanie powinno zapewnić określone 

Ur. 6 lutego 1990 roku w Bełchatowie. Absolwent KUL (2014) na kierunkach: prawo (studia stacjo-narne jednolite 
magisterskie) oraz ekonomia (studia stacjonarne I stopnia). Obecnie asystent sędziego w V Wydziale Gospodar-
czym Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz wykładowca w Prywatnej Szkole Policealnej „Twoja-Szko-
ła” w Pabianicach na kierunku technik administracji. Zainteresowania naukowe: szeroko rozumiane prawo cywilne, 
prawo gospodarcze, prawo materialne Unii Europejskiej.
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korzyści lub też po prostu prestiż związany z korzystaniem z danej usługi lub uży-
waniem określonego towaru. Tak jest już od czasów najdawniejszych.

Pierwsze reklamy miały charakter targowy. Powstawały zazwyczaj wśród zgieł-
ku zbiorowiska, gdzie tak zwany zapowiadacz uliczny, opłacony przez kupca, prze-
biegał ulicami danego miasta nawołując do zakupu określonych towarów. Inn 
występowały więc w postaci plakatów, ogłoszeń i afiszy, malowanych na papirusach, 
murach miast, rytych na glinianych i kamiennych tabliczkach1. Można więc powie-
dzieć, że pierwsze formy reklamy pojawiły się wraz z rozwojem komunikacji inter-
personalnej2. W okresie, gdy ludzie przestawali koczować i osiedlali się na stałe na 
określonym terytorium, wykształcił się też podział pracy. Jeden zajmował się rolnic-
twem i zbieractwem, drugi produkcją naczyń glinianych, a trzeci rzemiosłem. Jed-
nak aby każdy z nich mógł funkcjonować i mieć z tego określone korzyści, a przede 
wszystkim środki do życia, musiała nastąpić najpierw wymiana informacji, później 
zaś wymiana produktów. W taki sposób powstała reklama, przede wszystkim z 
potrzeby informowania o możliwości wymiany poszczególnych wyrobów. 

Jednym z ważniejszych dokumentów, potwierdzających rozwój reklamy, a przede 
wszystkim zmianę środków przekazu, jest znaleziony w okolicach Teb papirus, któ-
ry pochodzi z ok. 3000 r. p.n.e. Informował on o nagrodzie dla tego, kto przyprowa-
dzi zbiegłego niewolnika. Ten oto papirus, wystawiony w British Museum, można 
uważać za zalążek współczesnej reklamy. W dorzeczu Eufratu i Tygrysu odnaleziono 
zaś obwieszczenia na glinianych tabliczkach oraz kamiennych płytach3.

Definicja reklamy
Etymologia słowa „reklama” pochodzi z języka łacińskiego, gdzie reclamo, recla-

mare oznaczało krzyczeć do kogoś, głośno sprzeciwiać się, przebrzmiewać echem, 
odbijać się4. W słowniku języka polskiego można znaleźć następującą definicję: „roz-
powszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, wartościach i możliwościach 
nabycia, chwalenie kogoś, zalecanie czegoś przez prasę, radio, telewizję; środki (np. 
plakaty, napisy, ogłoszenia itp.) służące temu celowi5. Z kolei Marian Golka definiuje 
reklamę jako „każdy płatny sposób nieosobistego prezentowania i popierania zaku-
pu towarów (usług, idei) przy pomocy określonych środków, w określonych ramach 
prawnych i w określonych warunkach, wraz z podawaniem informacji o samych to-
warach, ich zaletach, ewentualnie cenie, miejscach i możliwościach zakupu”6. Nato-
miast Harris i Seldon określają reklamę, jako „ publiczny komunikat przeznaczony 
do rozpowszechniania informacji o komercyjnych towarach i usługach z perspek-
tywą promocji sprzedaży”7. Ewa Szczęsna podaje, że trudności związane ze zdefi-
niowaniem reklamy spowodowane są przede wszystkim dynamiką i nieustannym 
rozwojem tego pojęcia. Reklama obejmuje przecież coraz to nowe sfery działalności 

1  M. Napierała, Filozofia reklamy, Kraków 2012, s. 13.
2  A. Kisielewski, Sztuka i reklama: relacje między sztuką i kulturą, Białystok 1999, s. 9.
3  Ibidem, s. 12.
4  M. Napierała, Filozofia reklamy, Kraków 2012, s. 24.
5  M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, t. 1-3, Warszawa, 1981.
6  M. Golka, Świat reklamy, Warszawa 1994, s.13.
7  R. Harris, A. Seldon, Advertising and the Public, London 1962, s. 40, [w:] P.H. Lewiński, Retoryka 

reklamy, Wrocław 1999, s. 23.
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ludzkiej, przez co zajmują się nią tak dziedziny jak: ekonomia, socjologia, psycho-
logia, lingwistyka, kulturoznawstwo, etyka, estetyka, a także prawo. W związku z 
czym, na kształt każdej definicji reklamy wpłynie dana metoda badawcza8. Jednak 
wspólną cechą każdej definicji reklamy jest podkreślenie jej teleologiczności i funk-
cjonalnego zorientowania. Komunikat reklamowy przede wszystkim ma na celu 
rozpowszechnianie informacji o towarach oraz nakłanianie odbiorcy do przyjęcia 
określonego sądu, zachęcenia do podjęcia konkretnego działania, a więc wywarcia 
realnego wpływu na odbiorcę poprzez perswazję9.

Należy pamiętać, iż podstawową funkcją każdej reklamy jest zachęcenie do za-
kupu towarów lub skorzystanie z konkretnej usługi. Aby jednak ten cel mógł zostać 
osiągnięty, reklamodawcy stosują przeróżne środki przyciągające uwagę odbiorcy, 
m.in.: eksponują cechy produktu, przekonują o jego niezwykłości i niezbędności, a 
także podkreślają cechy, których inne produkty tego typu nie mają. Rzeczywistość 
reklamowa wydaje się być bardzo często przeciwstawieniem codzienności - jest nie-
zwykle kolorowa, łatwa, pełna niezawodnych sprzętów, niestarzejących się ludzii 
szczęśliwych, zdrowych rodzin10.

Klasyfikacja reklamy
Najczęściej występujący podział reklamy w doktrynie prawa, dzieli je na rekla-

mę bezpośrednią i pośrednią. Reklama bezpośrednia polega na zachęcaniu odbiorcy 
wprost do nabycia towaru czy usługi, reklama pośrednia zaś posługuje się zazwy-
czaj znakiem towarowym lub nazwą przedsiębiorcy w celu odróżnienia oferowa-
nych przez niego dóbr lub usług od pozostałych dóbr i usług dostępnych na rynku. 
Jednakże, biorąc pod uwagę przedmiot reklamy, jej miejsce zamieszczenia czy też 
wyczerpywanie znamion czynu nieuczciwej konkurencji, można także dokonać po-
działu na reklamę dozwoloną i niedozwoloną11. Z kolei z punktu widzenia celu rekla-
my funkcjonuje podział na reklamę komercyjną - służącą osiągnięciu konkretnego 
efektu handlowego, oraz niekomercyjną - a więc zmierzającą jedynie do promowa-
nia określonych idei czy postaw.

Opierając się na kryterium środków masowego przekazu wykorzystywanych do 
rozpowszechniania komunikatów reklamowych, powszechnie dokonuje się podzia-
łu na reklamę prasową, pocztową, radiową, telewizyjną czy też internetową.

Oprócz powyższych, w doktrynie prawa wyróżnia się także reklamę wartościową. 
Cechą charakterystyczną tej reklamy będzie otrzymanie przez adresata bezpłatnie 
określonej wartości materialnej12. Bezpłatne świadczenie może przybrać zarówno 
postać towaru lub usługi, zazwyczaj jest to drobny upominek reklamowy. Sama 
zaś reklama wartościowa może polegać także na rozdawaniu próbek towaru, orga-
nizowaniu konkursów czy też loterii. Reklama wartościowa może mieć charakter 

8  E. Szczęsna, Poetyka reklamy, Warszawa 2001, s. 13.
9  Ibidem.
10  K. Grzybczyk, M. Jagielska, Obowiązek informacyjny wobec konsumenta a reklama, [w:] M. Namysłow-

ska (red.), Reklama. Aspekty Prawne, Warszawa 2012, s. 59.
11  K. Grzybczyk, Prawo reklamy, Warszawa 2008, s. 16.
12  A. Surdacka, Reklama wartościowa, PPH 1996, nr 12, s. 26.
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abstrakcyjny albo akcesoryjny. W tym drugim przypadku otrzymanie świadczenia 
uzależnione jest od dokonania zakupu towarów lub usług oferowanych przez rekla-
modawcę13.

Ponadto, odróżnić należy reklamę od oferty. Terminy „reklama” i „oferta” nie 
mają tożsamych zakresów znaczeniowych, aczkolwiek może się tak zdarzyć, iż re-
klama będzie kwalifikowana jako oferta. Zgodnie z art. 66 § 1 Kodeku cywilnego14 
oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa 
istotne postanowienia tej umowy. Natomiast w myśl art. 71 KC ogłoszenia, reklamy, 
cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje 
się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Znaczy 
to tyle, iż każde oświadczenie, w tym wypowiedź reklamowa, określające istotne po-
stanowienia przyszłej umowy oraz wyrażające stanowczą wolę zawarcia umowy bę-
dzie traktowane jako oferta15. Nie zmienia tej oceny okoliczność, czy wypowiedź rekla-
mowa skierowana była do konkretnej osoby, czy też nieograniczonego kręgu osób16.

Wątpliwości może budzić także rozgraniczenie między reklamą i informacją han-
dlową. W doktrynie przyjmuje się, że informacja handlowa ma dwojaki charakter, 
tzn. z jednej strony stanowi emanację przysługującej przedsiębiorcom swobody 
wypowiedzi, z drugiej może być źródłem zagrożenia dla prywatności konsumenta17. 
Tym, co odróżnia reklamę od informacji handlowej, będzie zamiar oddziaływania na 
adresata w pożądanym przez reklamodawcę kierunku. Zamiar reklamowy podlega 
jednak ocenie nie z punktu widzenia przedsiębiorcy, lecz przeciętnego odbiorcy re-
klamy18. Na model przeciętnego odbiorcy składają takie jego cechy, jak: stopień kry-
tycyzmu w podejściu do oferowanych dóbr i usług, rozwaga bądź jej brak, podatność 
na stosowane praktyki marketingowe, umiejętność podejmowania suwerennych 
decyzji. Wątpliwości budzi natomiast sposób postrzegania przeciętnego odbiorcy 
komunikatu. W piśmiennictwie dominują dwa poglądy w tym zakresie. Zwolen-
nicy pierwszego poglądu postulują, iż konieczne jest odwołanie się do horyzontu 
poznawczego nierozważnego, podatnego na wszelkie wpływy odbiorcy. Z kolei w 
orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej19 dominuje pogląd, aby 
przeciętny konsument był postrzegany jako dorosły, dobrze poinformowany pod-
miot, który jest w stanie zrozumieć kierowane do niego informacje i działać w spo-
sób odpowiedzialny20.

13  G. Rączka, Wprowadzenie do terminologii prawa reklamy, [w:] M. Namysłowska (red.), Reklama. Aspek-
ty Prawne, Warszawa 2012, s. 37.

14 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), dalej jako: 
KC.

15  Zob. uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 28 września 1990 r., III CZP 33/90, OSNC 1991, nr 1, poz. 3.
16  R. Stefanicki, Prawo reklamy w świetle przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji na tle 

prawnoporównawczym, Poznań 2003, s. 39.
17  E. Łętowska, Prawo umów konsumenckich, Warszawa 2002, s. 161.
18  R. Skubisz [w:] R. Skubisz, R. Sagan, Prawo reklamy. Zbiór przepisów. Orzecznictwo. Literatura, Lublin 

1998, s. 18.
19  dalej jako: TSUE.
20  Takie stanowisko zaprezentowano w następujących orzeczeniach ETS (TSUE) w wyroku z dnia 16 marca 

1984 r. w sprawie 16/83 Bocksbeutel, ECR 1984, I-1299, oraz wyroku z dnia 15 października 2003 r. w sprawie 
T-295/01 NordmilchEg v. OHIM, ECR II-4365.
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Prawne aspekty reklamy
Kluczowym zagadnieniem dla stosowania przepisów Ustawy z 16 kwietnia 1993 

r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz Ustawy z 23 sierpnia 2007 r. o prze-
ciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym21 w zakresie reklamy jest jej ro-
zumienie22. Wymienione ustawy nie definiują jednak reklamy. Odpowiednie defi-
nicje próbowano formułować także w innych krajowych aktach prawnych, prawie 
wspólnotowym, wiążących Polskę konwencjach międzynarodowych, w orzecznic-
twie sądowym oraz w wypowiedziach doktryny i orzecznictwa. Należy pamiętać, 
iż definicje legalne zostały skonstruowane jedynie na potrzeby aktów prawnych, w 
których je umieszczono. Zgodnie z art. 4 pkt 6 Ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radio-
fonii i telewizji, reklamą jest każdy przekaz niepochodzący od nadawcy, zmierzający 
do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów i usług, popierania 
określonych spraw lub idei albo osiągnięcia innego efektu pożądanego przez rekla-
modawcę, nadawany za opłatą lub inną formą wynagrodzenia23.

U.p.n.p.r. definiuje propozycję nabycia produktu. Jest to informacja handlowa 
określająca cechy produktu oraz jego cenę, która bezpośrednio wpływa lub może 
wpływać na podjęcie przez konsumenta decyzji dotyczącej umowy (art. 2 pkt 6 
u.p.n.p.r.). Zgodnie z art. 21 pkt 3 Ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi24, reklamą napojów alkoholowych 
jest publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub 
symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przed-
siębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących się od nazw i symboli 
graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków towarowych 
napojów alkoholowych; za reklamę nie uważa się informacji używanych do celów 
handlowych pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, obrotem hur-
towym i handlem napojami alkoholowymi25.

W prawie wspólnotowym definicje reklamy znajduje się m.in. w dyrektywie nr 
84/450/EWG w sprawie reklamy wprowadzającej w błąd26. Zgodnie z jej art. 2, re-
klama to każda wypowiedź związana z wykonywaniem handlu, rzemiosła, prowa-
dzeniem przedsiębiorstwa albo wykonywaniem wolnego zawodu, która ma na celu 
wspieranie zbytu towarów lub wykonywania usług, włączając w to nieruchomości, 
prawa lub zobowiązania.

Prawo do informacji w reklamie
Rodzaj i zakres przekazywanych informacji ma istotny wpływ na kształtowanie 

pozycji nabywcy dóbr lub usług, w tym konsumenta, a także wśród filarów ochrony 
konsumentów, obok stosownych regulacji prawnych, wymienia się przysługujące 
im prawo do informacji. Uprawnienie to generalnie sprowadza się do zapewnienia 

21  Dz. U. z 2007 r., nr 171, poz. 126 z późn. zm., dalej jako: u.p.n.p.r.
22  R. Skubisz, [w]: Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Red. J. Szwaja. Warszawa 2005, 

s. 638, n.b. 1, dalej jako: Komentarz.
23  P. Ślęzak, Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji, Katowice 2011, s. 16.
24  Tekst jednolity. Dz. U. z 2007 r., nr 70, poz. 473, z poźn. zm.
25  P. Ślęzak, Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji, Katowice 2011, s. 18.
26  Tekst w języku polskim zob. [w]: Prawo reklamy. Red. R. Skubisz, Lublin 1998, s. 63.
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nabywcom dóbr lub usług suwerenności w zakresie podejmowanych przez nich de-
cyzji i ma uczynić ich aktywnymi uczestnikami obrotu gospodarczego. Przyznanie 
konsumentom prawa do informacji ma służyć zniwelowaniu nierównorzędności 
stron transakcji27. Prawo to jest chronione na gruncie Konstytucji RP28, która w art. 
54 zapewnia każdemu człowiekowi wolność wyrażania poglądów oraz pozyskiwa-
nia i rozpowszechniania informacji. Ewentualne ograniczenia w tym zakresie mogą 
być wprowadzone jedynie przepisami rangi ustawowej, przy jednoczesnym spełnie-
niu jednej z przesłanek przewidzianych w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP29.

Ochrona przysługującego nabywcy dóbr lub usług, w tym konsumentowi, prawa 
do informacji może być postrzegana w dwóch aspektach30. Pierwszy z nich związany 
jest z koniecznością ochrony sfery prywatności nabywcy, która stanowi jednocze-
śnie granicę swobody wypowiedzi profesjonalisty w zakresie prowadzonej przez 
niego działalności gospodarczej. Z drugiej strony, ochrona prawa do informacji łą-
czy się z dążeniem do zapewnienia maksymalnej przejrzystości rynku. Oznacza to 
konieczność jasnego i zrozumiałego formułowania ofert kierowanych przez przed-
siębiorców do usługobiorców, między innymi poprzez precyzowanie właściwości 
oferowanych towarów czy usług, a także przekazywanie niezbędnych informacji na 
temat samego oferenta31. Obowiązek udzielenia jasnych, zrozumiałych i niewprowa-
dzających w błąd informacji, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzysta-
nia ze sprzedanego towaru konsumpcyjnego przewidziano między innymi w art. 3 
ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsu-
menckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)32.

Wśród instrumentów prawnych umożliwiających zapewnienie przejrzysto-
ści rynku wymienić można: zakaz reklamy nieuczciwej i wprowadzającej w błąd, 
wymóg jasności i zrozumiałości przekazywanych komunikatów, zakaz stosowa-
nia niedozwolonych klauzul umownych w umowach z udziałem konsumentów, 
wprowadzenie ustawowych wymogów co do cech pewnych kategorii produktów 
oraz ograniczeń co do języka, w jakim przekazywane są informacje33.

Czyn nieuczciwej konkurencji w aspekcie prawno-ekonomicznym
Konstrukcja Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji34 opiera się na ogól-

nym określeniu czynu nieuczciwej konkurencji zawartym w klauzuli general-

27  G. Rączka, Wprowadzenie do terminologii prawa reklamy, [w]: M. Namysłowska (red.), Reklama. Aspek-
ty Prawne, Warszawa 2012, s. 31.

28  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483), dalej jako: 
Konstytucja RP.

29  W przepisie tym mowa jest o: bezpieczeństwie, porządku publicznym, ochronie środowiska, zdrowia, 
moralności publicznej i praw innych osób.

30  M. Brzozowska, Prawo do informacji na przykładzie reklamy [w]: Standardy wspólnotowe w polskim 
prawie ochrony konsumenta, red. C. Banasiński, Warszawa 2004, s. 241.

31  P. Machnikowski, Swoboda umów według art. 353(1) KC. Konstrukcja prawna, Warszawa 2005.
32  Podobne wymogi, w odniesieniu do środków spożywczych, przewidziano w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 

25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z 
późn. zm.).

33  M. Brzozowska, Prawo..., s. 242.
34  Tekst jednolity. Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503, z poźn. zm.
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nej35. Zgodnie z art. 3 ust. 1 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie 
sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes 
innego przedsiębiorcy lub klienta. System prawny posługuje się często klauzulami 
generalnymi, odwołując się do pozaprawnego systemu norm, współistnieje z sys-
temami wartości36. Istotą klauzul generalnych w prawie cywilnym jest możliwość 
uwzględnienia w ocenie rożnego rodzaju okoliczności faktycznych, które nie mogą 
– w oderwaniu od konkretnego stanu faktycznego – być oceniane zawsze jednako-
wo (według schematu mającego walor bezwzględny)37. Konsekwencją praktyczną 
zastosowania konstrukcji klauzuli generalnej jest przerzucenie oceny określonego 
stanu prawnego na sędziego, co wynika stąd, że w przepisach wprowadzających te 
klauzule nie są sprecyzowane wszystkie elementy składające się na hipotezę czy 
dyspozycję normy prawnej38. Klauzule, które wyrażają z reguły najbardziej pod-
stawowe zasady systemu prawnego, zapewniają normom prawnym odpowiedni 
stopień elastyczności6 i pozwalają dostosować prawo do najbardziej nietypowych 
sytuacji39. Równocześnie jednak czynią prawo mniej stabilnym, bardziej płynnym, 
gdyż pozwalają na odmienną ocenę takich samych faktów w zależności od zaistnia-
łych okoliczności40.

Norma z art. 3 u.z.n.k. rozgranicza zachowania dozwolone w ramach swobody kon-
kurowania w obrocie gospodarczym od zachowań niedozwolonych41. Zgodnie z tą nor-
mą, zarzut dokonania czynu nieuczciwej konkurencji można postawić, jeżeli kumula-
tywnie zostaną spełnione trzy przesłanki. Po pierwsze, przedsiębiorca podjął określo-
ne działanie w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Po drugie, działanie 
to jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. Po trzecie wreszcie, działanie to 
zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta bądź narusza go42. 

Za sprzeczne z prawem należy uznać działania niezgodne z zakazami lub na-
kazami zawartymi w ustawach, rozporządzeniach wydanych na podstawie i w 
celu wykonania ustaw oraz umowach międzynarodowych mających bezpośrednie 
zastosowanie w stosunkach wewnętrznych43. Mogą to być przepisy o charakterze 
cywilnym, karnym i administracyjnym. Wydaje się, że chodzi tu tylko o takie na-
ruszenia, które dają naruszycielowi przewagę konkurencyjną nad innymi przed-
siębiorcami44. Założenie to potwierdza orzeczenie SN z 2 lutego 2001 r.45, zgodnie 
z którym prowadzenie działalności gospodarczej bez koncesji nie stanowi wystar-
czającej przesłanki do uznania jej za czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu 
art. 3 u.z.n.k. W uzasadnieniu tego orzeczenia Sąd stwierdził, że nie można przyjąć, 
by przepis ten miał służyć wzmocnieniu czy ochronie przejawów tendencji mono-
polistycznych, zwłaszcza w warunkach wspierania przez ustawodawcę gospodarki 

35  M. Kępiński, Problemy ogólne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, RPEiS 1994, nr 2, s. 4.
36  J. Preussner-Zamorska, Aksjologiczne uwarunkowania reklamy, ZN UJ, PWiOWI, Kraków 1993, z. 62, s. 58.
37  Orzeczenie SN z 29 marca 1979 r., III CRN 59/79 – niepublikowane.
38  A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1996, s. 70.
39  J. Preussner-Zamorska, Aksjologiczne uwarunkowania…, s. 58.
40  Ibidem, s. 58.
41 J. Szwaja, w: Komentarz, s. 135, n.b. 6.
42  Ibidem, s. 26.
43  J. Szwaja, w: Komentarz, s. 145–146, n.b. 29.
44  M. Kępiński, Problemy ogólne…, s. 5.
45  sygn. akt.: IV CKN 255/00 – OSNC 2001, nr 9, poz. 137.
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rynkowej. Nie jest bowiem równoznaczne z zagrożeniem lub naruszeniem interesu 
innego przedsiębiorcy podejmowanie tylko takich samych przedmiotowo działań 
na tożsamym terytorium (jeśli nie mają one zarazem cech dumpingu, bojkotu, ani 
nie są przejawem dyskryminacji innego uczestnika rynku), których celem byłoby 
wyeliminowanie go z rynku46.

Sprzeczność działania naruszyciela z dobrymi obyczajami jest kolejną przesłanką 
zastosowania klauzuli generalnej z art. 3 u.z.n.k. Dobre obyczaje, nie będąc normami 
prawnymi, są niewątpliwie normami postępowania, podobnie jak zasady współżycia 
społecznego47. W doktrynie próbowano określić sens tego pojęcia. Zgodnie z tradycyj-
nym ujęciem, odsyła ono do ocen etycznych i moralnych. W konkretnym przypadku sę-
dzia orzeka o wykroczeniu przeciwko dobrym obyczajom na podstawie swojego uzna-
nia, kierując się przy tym poczuciem godziwości ogółu ludzi myślących sprawiedliwie 
i słusznie. Dobre obyczaje są przeto wskazówką postępowania istniejącą obiektywnie 
w poczuciu etycznym społeczeństwa (względnie, o ile idzie o uczciwość kupiecką, w 
poczuciu kół kupieckich). Za miarę tych wymagań etycznych bierze się przeciętny po-
ziom moralny, właściwy godziwemu życiu zarobkowemu i gospodarczemu48.

We współczesnej doktrynie zachodniej dominuje ekonomiczno-funkcjonalne wy-
jaśnienie istoty dobrych obyczajów49. Zwolennicy tego poglądu podkreślają, że „nie 
chodzi o przestrzeganie dobrych obyczajów „w ogóle”, lecz o zachowanie przedsię-
biorców w działalności gospodarczej. Kryterium nie powinny więc stanowić po-
glądy przeciętnego uczciwego człowieka, ale oceny zorientowane na zapewnienie 
niezakłóconego funkcjonowania konkurencji poprzez rzetelne i niezafałszowane 
współzawodnictwo jakością, ceną i innymi pożądanymi przez klientów cechami 
oferowanych towarów lub usług”50. Stosowanie powyższych kryteriów nie eliminuje 
ocen moralno-etycznych. Dzieje się tak dlatego, że pożądany przez ustawodawców 
jest stan, kiedy konkurencja jest przejrzysta, rzetelna i służy lepszemu zaspokajaniu 
potrzeb konsumentów i rozwojowi gospodarki51. Dlatego nieuczciwa konkurencja 
to, na podstawie tego kryterium, reklamowanie towarów, których zapas jest niewy-
starczający, a jedynym celem hałaśliwej reklamy – ściągnięcie klientów do sklepu52.

Treść dobrych obyczajów powinna być sprecyzowana i skonkretyzowana. Szcze-
gólną rolę należy w tej kwestii przypisać orzecznictwu53. Przedstawmy przykładowo 
trzy orzeczenia, w których sądy określiły istotę dobrych obyczajów. Sąd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów w orzeczeniu z 23 lutego 2006 r.54 stwierdził, że istotą 
tego pojęcia jest szeroko rozumiany szacunek dla drugiego człowieka. W stosunkach 
z konsumentami powinien on wyrażać się właściwym informowaniem o przysługu-

46  P. Ślęzak, Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji, Katowice 2011, s. 27.
47  J. Szwaja, w: Komentarz, s. 154–155, n.b. 53.
48  A. Tomaszek, Dobre obyczaje w działalności gospodarcze, [w:] „Palestra” 1997, nr 9/10, s. 8.
49  E. Wieczorek, Niektóre aspekty ochrony konsumentów w świetle ustawy prawo działalności gospodarczej. GSP 

2000,T. 7, s. 628.
50  J. Szwaja, w: Komentarz, s. 157, n.b. 58.
51  Ibidem, s. 160, n.b. 61.
52  P. Ślęzak, Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji, Katowice 2011, s. 31.
53  B. Gadek, Generalna klauzula odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji, ZN UJ, PWiOWI. Kraków 

2003, z. 85, s. 127.
54  syg. akt.: XVII Ama 118/04 – Dz. U. UOKiK 2006, nr 2, s. 31.
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jących uprawnieniach, niewykorzystywaniu uprzywilejowanej pozycji profesjonali-
sty i rzetelnym traktowaniu partnerów umów. Za sprzeczne z dobrymi obyczajami 
można uznać działania zmierzające do niedoinformowania, dezorientacji, wywoła-
nia błędnego przekonania u konsumenta, a także wykorzystywanie jego niewiedzy 
lub naiwności55.

Reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami w wybranych przykładach
Reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka 

jest reklamą, która wykorzystuje tekst, ilustracje o charakterze obraźliwym czy nie-
przyzwoitym, eksponuje nędzę, poniżenie, cierpienie człowieka albo wykorzystuje 
symbole religijne w sposób, który godzi w uczucia religijne osób wierzących56. Re-
klamy nieprzyzwoite można uznać za uchybiające godności człowieka na podstawie 
Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej57. Chodzi tu o takie sposoby re-
klamowania, które łamią obowiązujące w społeczeństwie zasady moralności58.

Często reklamujący się przedsiębiorcy szokują odbiorcę treścią reklamy i na-
ruszają w ten sposób normy obyczajowe (reklama szokująca). W Europie reklamę 
taką zastosował kilkakrotnie włoski producent odzieży Benetton. Wystarczy choćby 
wskazać billboard reklamowy przedstawiający zakonnicę całującą księdza, co godzi 
w dobre obyczaje, a także może naruszać uczucia religijne odbiorców tejże reklamy. 
Ponadto, przekaz taki zwraca uwagę odbiorcy nie tyle na towar (gdyż w rzeczywi-
stości w ogóle nie odwołuje się do produktu – odzieży), ile na jego producenta59. 
Billboard ten uznano za niedozwolony w Brazylii.

Reklamę ukazującą kaczkę oblepioną ropą po katastrofie tankowca uznano za 
sprzeczną z dobrymi obyczajami w Niemczech, a reklamę pokazującą zakrwawioną 
koszulkę martwego Bośniaka – w Holandii60. Wydaje się, że w warunkach polskich 
taką kampanię reklamową należałoby oceniać na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 Usta-
wy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji61.

Kontrowersje w naszym kraju wzbudziła kampania reklamowa PZU prowadzona 
pod hasłem „Stop wariatom drogowym”, w której ludzie ubrani w kaftany bezpieczeń-
stwa mieli symbolizować „wariatów drogowych”. Przeciwko takiej praktyce zdecy-
dowanie wystąpiło Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, zarzucając PZU budowanie 
stereotypu człowieka chorego psychicznie jako osoby niebezpiecznej dla otoczenia62.

Do Rady Etyki Mediów wpływały także skargi przeciwko niegodziwemu wyko-
rzystaniu symboliki religijnej w reklamie napoju energetyzującego Red Bull. W jed-
nym ze spotów reklamowych użyto motywu Trzech Króli: pojawia się w nim czwar-

55  P. Ślęzak, Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji, Katowice 2011, s. 32.
56  S. Rudnicki, Reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka, „Monitor Prawni-

czy” 1996, nr 1, s. 4.
57  I. Wiszniewska, Polskie prawo reklamy, Warszawa 1998, s. 44.
58  R. Skubisz, w: Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Red. J. Szwaja, Warszawa 2005, s. 

679, n.b. 57. Dalej: Komentarz.
59  E. Nowińska, Zwalczanie nieuczciwej reklamy. Zagadnienia cywilno-prawne, Kraków 2003, s. 115.
60 Z. Okoń, Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji. [w:] Prawo reklamy i promocji. Red. E. Traple. Warszawa 

2007, s. 640
61  Tekst jednolity. Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503, z poźn. zm.
62  K. Grzybczyk, Prawo reklamy, Warszawa 2008, s. 63.
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ty król, który przynosi w darze nowo narodzonemu Jezusowi puszkę napoju63.
Przykładów sposobów reklamowania sprzecznych z dobrymi obyczajami do-

starcza również orzecznictwo sądów polskich. SA w Gdańsku w wyroku z 6 li-
stopada 1996 r. rozstrzygnął sprawę dotyczącą następującego stanu faktycznego. 
Pozwane zostało przedsiębiorstwo wysyłkowe prowadzące kampanię reklamową 
wskazującą na możliwość udziału w konkursie z wysokimi nagrodami. Ulotka zo-
stała sformułowana w taki sposób, że tylko jej uważne przeczytanie pozwalało zo-
rientować się, iż przesłanie do pozwanego przedsiębiorstwa zgłoszenia uprawnia 
jedynie do udziału w losowaniu nagrody, a nie do jej odbioru wraz z zamówionym 
towarem. Sąd stanął na stanowisku, że: „Na tle przepisu art. 16 ust. l ustawy prze-
widującego zakaz posługiwania się reklamą nieuczciwą nie wykształciły się jeszcze 
ani w orzecznictwie sądów, ani w doktrynie reguły, za pomocą których można by 
nadać jednoznaczną treść określeniom: „nieuczciwa”, „sprzeczna z dobrymi oby-
czajami” czy też „uchybiająca godności człowieka”. Nie wydaje się też, aby możli-
we było sprecyzowanie czy wręcz skatalogowanie tych kryteriów ocennych, które 
– jak wszystkie wywodzące się z systemu wartości moralnych – posiadają wiele 
uwarunkowań pozaprawnych, wśród których poziom materialny społeczeństwa, 
kultura osobista i etyka poszczególnych jego członków, a także stan świadomości 
co do rodzaju zagrożeń w sferze dóbr osobistych, wynikający m.in. z dotychcza-
sowych doświadczeń w życiu publicznym, nie są uwarunkowaniami dotyczącymi 
wszystkich w wymiarze jednakowym. O ile jednak te różnice w niejednakowym 
pojmowaniu granic działań przyzwoitych i godziwych, podobnie jak działań z za-
chowaniem określonych gustów czy zachowań estetyki, wymykają się ze względów 
oczywistych spod możliwości ich wykluczenia jako takich, o tyle w razie konkret-
nego sporu konieczne jest zweryfikowanie określonego zachowania w kategoriach 
uczciwości, obyczajowości czy godziwości. Jakkolwiek pojęcie dobrych obyczajów 
może obejmować zachowanie się również niegodzące bezpośrednio w godność 
człowieka, to jednak istotą dobrego obyczaju jest szeroko rozumiany szacunek dla 
drugiego człowieka, a więc ta sama wartość moralna, która legła u podstaw regu-
lacji prawnej przewidzianej w art. 23–24 k.c., i każdy brak szacunku dla drugiego 
człowieka, każde np. niepoważne traktowanie drugiego człowieka powinno być 
oceniane w kategoriach naruszenia dobrych obyczajów. Zaprzeczeniem dobrego 
obyczaju odnoszenia się do każdego człowieka z powagą i szacunkiem jest stosu-
nek lekceważący, dopuszczający ośmieszenie, kpinę, narażający na uczucie zawodu, 
a także wykorzystanie łatwowierności, rozbudzenie oczekiwań niemożliwych do 
zrealizowania, zaś metodami prowadzącymi do tego celu mogą być: określona szata 
graficzna ulotek reklamowych, posługiwanie się nieadekwatnymi do rzeczywistej 
sytuacji, ale rozbudzającymi wyobraźnię słowami, określona ekwilibrystyka słow-
na, rozmiar i rozmieszczenie poszczególnych haseł i czcionek drukarskich, wielo-
krotne eksponowanie niektórych określeń itp. Takiego, obliczonego na niedoinfor-
mowanie lub dezorientację albo wręcz wywołanie błędnego przekonania u klienta, 
stosunku pozwanej do adresatów ulotek reklamowych nie mogłoby w kategoriach 
dobrych obyczajów w stosowaniu reklam usprawiedliwić nieuważne przeczytanie 

63  A. Malarewicz, Konsument a reklama. Studium cywilnoprawne, Warszawa 2009, s. 154.
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ulotek przez klientów, nawet jeżeli ulotki te zawierały wszystkie informacje, które 
po ich przeanalizowaniu pozwalały na wniosek odmienny od tego, który wydawał 
się nasuwać na pierwszy rzut oka. Reklama bowiem, z istoty swej zmierzająca do 
zwrócenia uwagi na działalność firmy lub jej wyroby, może wykorzystywać psycho-
logiczne zjawisko przeciętnej podatności człowieka na sugestię i w tym sensie może 
posługiwać się np. przesadnymi ocenami, nie może jednak pozbawiać wyboru lub 
wymuszać myślenie prowadzące do takiego wyboru, kojarzenie czy wnioskowanie 
na poziomie przekraczającym właściwości przeciętnego odbiorcy. Pod pojęciem 
reklamy nieuczciwej, a w tym reklamy sprzecznej z dobrymi obyczajami, należy 
rozumieć także reklamę, która, wykorzystując emocje, usprawiedliwioną okolicz-
nościami łatwowierność odbiorcy oraz przeciętną nieumiejętność skomplikowane-
go kojarzenia i wnioskowania na podstawie tekstu eksponującego treści pożądane 
przez reklamującego, wywołuje u przeciętnego odbiorcy przeświadczenie o istnie-
niu faktów, które w rzeczywistości nie istnieją, i przez to powoduje odczucie zawo-
du, zlekceważenia czy wręcz oszukania”64.

Z kolei SN w wyroku z 26 września 2002 r.65, rozpatrując kwestię promowania 
piwa bezalkoholowego, orzekł, że obejście zakazu reklamy określonych towarów 
przez ukrycie jej pod formą reklamy dozwolonej jest sprzeczne z dobrymi obyczaja-
mi w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 1 i art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Podczas analizy tego orze-
czenia nasuwają się trzy uwagi. Po pierwsze, Sąd nie wprowadził rozróżnienia po-
jęcia dobrych obyczajów we wskazanych przepisach. Po drugie, Sąd nie uwzględnił 
brzmienia art. 16 ust. 3. u.z.n.k., z którego wynika potrzeba nowego ujęcia dobrych 
obyczajów. Po trzecie wreszcie, Sąd nie uwzględnił też art. 13 Ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi66, z którego wynika zakaz reklamy 
pośredniej67.

Podsumowanie
Ustawodawca polski zawarł normy regulujące kwestie nieuczciwej reklamy w 

dwóch odrębnych aktach prawnych. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
normuje delikty reklamowe w relacjach między przedsiębiorcami, a Ustawa o prze-
ciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym nieuczciwe przekazy reklamowe 
adresowane do konsumentów.

Zasadniczym elementem u.p.n.p.r. jest zawarta w art. 4 klauzula generalna zaka-
zująca stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych. Przez praktykę rynkową ro-
zumie się działanie lub zaniechanie przedsiębiorcy, sposób postępowania, oświad-
czenie lub informację handlową, w szczególności reklamę i marketing, bezpośred-
nio związane z promocją lub nabyciem produktu przez konsumenta (art. 2 pkt 4 
u.p.n.p.r.). Praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorcę wobec konsumentów 
jest nieuczciwa, jeśli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób znie-
kształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta 

64  sygn. akt.: I Acr 839/96 – OSA 1997, nr 10, poz. 57.
65  sygn. akt.: III CKN 213/01 – OSNC 2003, nr 12, poz. 169.
66  Dz. U. z 2007 r., nr 70, poz. 473, z poźn. zm.
67  R. Skubisz, [w:] Komentarz, s. 681, n.b. 58.
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przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej 
zawarciu (art. 4 ust. 1u.p.n.p.r.). Za nieuczciwe uznaje się praktyki wprowadzające 
w błąd oraz praktyki agresywne (art. 4 ust. 2 u.p.n.p.r.). Ustawodawca zamieścił w 
ustawie ich listę. Tak samo jak w przypadku dyrektywy, celem ustawy jest ochrona 
interesów gospodarczych konsumenta. Dotyczy ona wyłącznie nieuczciwych zacho-
wań rynkowych w relacjach między przedsiębiorcami a konsumentami.

Streszczenie:
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie reklamy sprzecznej z dobrymi 

obyczajami jako czynu nieuczciwej konkurencji. Przedstawione zostały zagadnie-
nia związane z tą materią oraz poddane zostały komentarzom także same sposoby 
zwalczania nieuczciwej reklamy zarówno w krajach unijnych jak i w Polsce.

Autor szczegółowo przeanalizował dwa najważniejsze, jego zdaniem, krajowe 
akty prawne zwalczające nieuczciwą reklamę: Ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz Ustawę z dnia 23 sierpnia 2007 r. o prze-
ciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji reguluje zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospo-
darczej w interesie publicznym, przedsiębiorców oraz klientów. Ustawa ta zawiera 
klauzulę generalną definiującą czyn nieuczciwej konkurencji jako działanie sprzecz-
ne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego 
przedsiębiorcy lub klienta (art. 3 ust. 1 u.z.n.k.). Natomiast każdy z deliktów wymie-
nionych w rozdziale 2. ustawy (art. 5–17d u.z.n.k.) stanowi konkretyzację sytuacji 
sprzeczności z dobrymi obyczajami i naruszenia interesów innego przedsiębiorcy.

Jednym z nazwanych czynów nieuczciwej konkurencji jest nieuczciwa reklama 
uregulowana w art. 16 u.z.n.k. Przepis ten pozwala wyróżnić dwie grupy nieuczci-
wych reklam: sprzeczną z prawem (reklamę zakazaną) oraz sprzeczną z dobrymi 
obyczajami (reklamę nieuczciwą). W zakresie reklamy sprzecznej z dobrymi oby-
czajami porównano zakazujący tej formy reklamy przepis art. 16 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. 
z opartą również na pojęciu „dobre obyczaje” klauzulą generalną z art. 3 u.z.n.k. 

Słowa kluczowe: reklama, czyn nieuczciwej konkurencji, konsument

Summary:
The purpose of this article is to present an advertisement contrary to good cus-

toms as an act of unfair competition. Issues related to this matter were presented 
and comments were also made on the very methods of combating unfair advertising 
in both EU countries and Poland.

The author analyzed in detail the two most important, in his opinion, national 
legal acts against unfair advertising: the Act of 16 April 1993 on combating unfair 
competition and the Act of 23 August 2007 on counteracting unfair market practic-
es. The Act on Combating Unfair Competition regulates combating unfair competi-
tion in business in the public interest, entrepreneurs and clients. This Act contains a 
general clause defining an act of unfair competition as an action contrary to the law 
or morality, if it threatens or violates the interest of another entrepreneur or client 
(Article 3 (1) U.A.K.K.). However, each of the torts listed in Chapter 2 of the Act (Ar-
ticles 5-17d of the Law on Foreign Companies) is a concretisation of the situation of 
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contradiction with morality and violation of the interests of another entrepreneur.
One of the named acts of unfair competition is unfair advertising regulated in art. 

16 u.z.n.k. This provision allows to distinguish two groups of unfair advertisements: 
contrary to the law (forbidden advertisement) and contrary to good morals (unfair 
advertisement). In the field of advertising contrary to good morals, the prohibition 
of this form of advertising was compared with art. 16 sec. 1 point 1 u.z.n.k. with the 
general clause based on the notion of “good manners” of art. 3 u.z.n.k.

Keywords: advertisement, anact of unfaircompetition, consumer
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Ideologia gender – nowa wojna 
antropologiczna.

 

mgr. Bc. Richard Kucharčík, M.A. PhD. – Katolicki Uniwersytet w Rużomberku

XX wiek jest naznaczony intensywnymi wydarzeniami historycznymi, które 
wpłynęły na bieg historii i sytuacji samego człowieka. Szczególnie bolesne stały się 
ideologie zła jakimi były nazizm i komunizm, które, jak można zobaczyć tutaj szcze-
gólnie w Polsce, które miały bardzo bolesny wpływ na godność osoby, rodzinę, reli-
gię i społeczeństwo. Podobnie ideologia nazizmu i komunizmu, stały się niszczącymi 
zagrożeniami dlatego, ponieważ wzrastały na filozoficznych fundamentach, które 
podważały zasadniczą prawdę o człowieku. 

Oprócz tych ideologii, zrodziła się po cichu inna ideologia, której konsekwencje 
zaczynamy doświadczać w ostatnich miesiącach i latach. Narodziny ideologii gender 
związane są z okresem rewolucji seksualnej, która osiągnęła punkt kulminacyjny w 
latach 60. ubiegłego wieku. Ta rewolucja, w społeczeństwie nie eksplodowała od 
razu, ale kumulowała się w społeczeństwie stopniowo przez różne filozofie i szkoły 
myślenia, jakimi były protestantyzm, puritanizm, libertinizm, utylitaryzm, funkcjo-
nalizm, romantyzm, libidizm, marksizm, liberalizm i pansexualizm oraz inne filo-
zofie i szkoły, które doprowadziły do rewolucji seksualnej, na której fundamentach 
wyrosła ideologia gender.

Rewolucja seksualna wybrała jako pierwszego tarcze swej walki kwestionowa-
nie instytucji małżeństwa - co się udało poprzez oddzielenie seksu od małżeństwa, 
od płodności, od wymiaru osobowego i wymiaru miłości. To kwestionowanie miało 
swoją zaplanowaną procedurę. 

Po pierwsze, koniecznym było zaprzeczyć i obalić naturalne rozumienie seksual-
ności, które określa postawę mężczyzny wobec kobiety, zredukować osobę do pozio-
mu fizycznego i emocjonalnego oraz oderwać ją od jej osobowego i religijnego wy-
miaru. Ważnym narzędziem do obalenia seksualności stała się liberalizacja seksu i 
jego emancypacja od płodności, małżeństwa i miłości, co w dużym stopniu pomogła 
antykoncepcja. Te kroki stopniowo doprowadziły do zdyskredytowania naturalnego 
modelu małżeństwa jako związku na całe życie, wiernego i nierozerwalnego.

Studiował nauki o rodzinie na Wydziale Teologii na Uniwersytecie trnawskim w Bratysławie, oraz pracę socjalną 
na Uniwesytecie nitrańskim oraz teologię w Instytucie Papieskim Jana Pawła II przy Uniwersytecie Laterańskim w 
Rzymie. Doktorat z pracy socjalnej obronił w Uniwersytecie Katolickim w Rużomberku na temat: Natura et cultura 
matrimonii. Aktualnie pracuje na Wydziale Teologii Uniwersytetu Katolickiego w Koszycach w dziedzinie nauk o 
rodzinie. Obok innych zajęć prowadzi wykłady z duszpasterstwa rodzin. Na temat przygotowania do małżeństwa 
opublikował monografię pt.: Przygotowanie do małżeństwa i oddziaływanie na stabilność małżeństwa. Jest żona-
ty, ma troje dzieci.
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Na początku należy wyjaśnić, że gender nie jest tylko teorią, ale i ideologią. Teoria 
jest bowiem „zawsze obecnym zestawem wewnętrznie ustrukturalizowanych prze-
konań”, jest nauką opartą na faktach naukowych. Ideologia gender nie jest oparta na 
podstawach naukowych, a nawet ignoruje je1.

Na czym polega niebezpieczeństwo tej nowej ideologii? Dlaczego nazywamy ją 
„walką”? W ostatnich miesiącach i latach konferencje episkopatów z wielu krajów 
europejskich wydały swoje listy pasterskie; pojawiły się wypowiedzi wielu rodzi-
ców; lekarze i nauczyciele zrzeszają się z zamiarem zapobiegania rozprzestrzenia-
nia ideologii gender. Młodzież i rodziny wychodzą na ulice i organizują marsze dla 
życia i rodziny. Co jest tym zagrożeniem bezpieczeństwa, które zaczyna przypomi-
nać rozpoczynającą się walkę?

Głównym złem tej to walki, jest dekonstrukcja podstawowych kategorii antro-
pologicznych. Coraz trudniej nam już odpowiedzieć na podstawowe antropologicz-
ne typowe pytania: Kim jest człowiek? Kim powinien być? Co powinień czynić? Skąd 
przychodzi i dokąd zmierza? Znajdujemy się na niestabilnym gruncie tożsamości 
człowieka i jego podstawowych kategorii. Przestaje być oczywista odpowiedź na py-
tanie: Kim jest człowiek?

Prawda, jeśli nie istnieją wyraźne podstawy tożsamości, to jak możemy reagować 
na to, jaki jest sens i cel istnienia clowieka? Dla zrozumienia sensu i celu istnienia 
należy znać podstawowe atrybuty osoby oraz wiedzieć i uzasadnić ich sens dla zna-
lezienia odpowiedzi na pytanie o sen i cele człowieczeństwa.

Przypomina to i Jan Paweł II w adhortacji Familiaris consortio: „W zamyśle Boga 
odkrywa się nie tylko „tożsamość” clowieka, to czym „jest”, ale również jego „posłan-
nictwo”, to, co może i powinien „czynić” (Zrów. FC 17).

Walka, w której się znajdujemy, ma miejsce przede wszystkim w samym człowie-
ku, w jego najgłębszej tożsamości, dalej pomiędzy mężczyzną i kobietą, i na koniec, 
jest to wojna wypowiedziana instytucji małżeństwa i rodziny, co ma swoje konse-
kwencje w społeczeństwie. Spróbujmy doprowadzić te trzy pola walki.

I. Walka odbywająca się wewnątrz osoby ludzkiej
Po pierwsze, należy zauważyć, że ideologia gender atakuje samą strukturę osoby. 

Redukuje osobę jedynie jako ciało i emocje, ignorując jej poziom osobowy cechowa-
ny rozumem i wolą oraz poziom duchowy, który determinuje człowieka w dążeniu 
do Boga. Ta ideologia również kwestionuje rozumienie ciała.

Ciało
Ciało w interpretacji ideologii płci jest ciałem, które jest oddzielone od duszy, od 

seksualności, od wymiaru osobowego, od rozumu, od zdolności do skutecznie wol-
nego wyboru dobra, od prawdziwego znaczenia i celu ludzkiego ciała, które polega 
na transcendencji człowieka zarówno w odniesieniu do innej osoby, jak również w 
odniesieniu do Boga. Możemy twierdzić, że to właśnie ta ideologia zaprzecza sensu 
ludzkiego ciała w takim zakresie, w jakim nie zaprzeczała jeszcze żadna inna ideolo-
gia. W imię wolności, człowiek ignoruje to, co ma decydujące znaczenie dla niego i 
co nikt nigdy nie kwestionował.

1  Por. M. Raučinová,Gender alebo rodová ideológia,DON BOSCO, Bratislava 2014, s. 13.
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Rozróżnienie między płcią biologiczną a płcią społeczną, którą można dowol-
nie zmieniać2, zaczyna ukazywać to, że bycie mężczyzną, czy kobietą nie zależy od 
płci, lecz indywidualnego pragnienia3. Widzimy na przykład jak zostaje ignorowane 
macierzyństwo, które przestaje być kluczowym elementem do zrozumienia kobie-
cej tożsamości4. Popieranie tej rzeczywistości podważa fundamenty, na których stoi 
świat, jakim go znamy5. Rozłączenie człowieka z jego biologicznym fundamentem nie 
sprawia, ze człowiek staje się wolnym. Ignorując naturalną konfigurację nie prowadzi 
do wolności, ale zaprzecza samego siebie6. Czy może takie ciało ukazywać osobę?

Seksualność
W antropologicznej prawdzie, która mówi o determinowaniu człowieka seksual-

nością, jest wpisana ważna prawda o człowieku. Seksualność jest tą siłą, która wy-
prowadza człowieka z niego samego oraz orientuje go w kierunku drugiej osoby. Ten 
atrybut w dużej mierze ukazuje odpowiedź na pytanie o sens i cel człowieka – być 
darem dla drugiego. Każdy byt ludzki, mężczyzna i kobieta, jest przeznaczony do 
bycia „dla drugiego“7 mówi Kongregacja Nauki Wiary.

Zamiast naturalnej różnorodności, która istnieje między mężczyzną a kobietą i 
jest warunkiem ich relacji, zaczyna się akcentować ich równość8. Tożsamość nie jest 
człowiekowi zadana, lecz jest traktowana jako rzeczywistość elastyczna, może być 
zmieniana w dowolnym momencie9. Seksualność, która jest wymiarem osoby ludz-
kiej jest ograniczona tylko do seksu – jako działalności organów płciowych. Coraz 
częściej podkreśla sie, że dziecko jest istotą seksualną. Ponieważ dzieci jako istoty 
seksualne, mają prawa seksualne10.

Kilka przkładów z edukacji seksualnej słowackiej metodyki nauczania:
1. Orgazm to bardzo przyjemne doświadczenie.
2. Szczególnie dziewczęta mogą początkowo przeżyć orgazm dla lepszej stymu-

lacji siebie.
3. Masturbacja jest powszechna wśród chłopców i dziewcząt, jest częścią ludzkiej 

seksualności.
4. Używanie prezerwatywy nie jest śmieszne11.

Społeczeństwo proponuje w szerokim zakresie tak zwaną kulturę unisex12, któ-

2  Por. P. Elliott, Sexuálna revolúcia, [w:] Cirkev a sexuálna výchova,red. P. Elliott, Serafìn, Bratislava 1998, s. 130.
3  Por. J. NORIEGA, IL DESTINO DELL’EROS, EDB BOLOGNA 2006, S. 33.
4  Oczywiscie, tozsamość kobiety nie mozna zredukować tylko do posłannictwa, które byłoby jedynie czysto 

biologicznym, bo istnieje tez macierzyństwo duchowe. Por. Kongregacja nauki wiary,List do biskupów Kościoła 
katolickiego o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i świecie,Wydawnictwo M, Kraków 2004, p. 13.

5  Por.A. Záborská, Rodina na križovatke,LÚČ, Bratislava 2014, s. 9.
6  Por. J. Burggrafová,Rodová ideológia,w: Pápežská rada pre rodinu. Rod – kontroverzná téma: vybrané články z 

Lexikónu nejasných a sporných termínov o rodine, živote a etických otázkach,SSV, Trnava 2013, s. 41. 
7  Por. Kongregacja nauki wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w 

Kościele i świecie,p. 14.
8  Por.J. NORIEGA, IL DESTINO DELL’EROS, S. 33.
9  Por. G. Kuby, Globálna sexuálna revolúcia,LÚČ, Bratislava 2013, s.78, 80.
10  Por. Ministerstvo zdravotníctva SR, Národný program ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia 2007, s. 11.
11  Por. Spoločnosť pre plánované rodičovstvo, Metodická príručka sexuálnej výchovy na druhom stupni základ-

ných škôl v rámci učebných osnov výchovy k manželstvu a rodičovstvu, SPR, Bratislava 2007, s. 17-18.
12  Por. Španielska biskupská konferencia, Pravda o láske človeka,SSV, Trnava 2013, p. 52.
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ra ma na celu stworzenie dwuznaczność seksualną i jej niejasność13. Wchodzimy do 
takiego chaosu seksualnego, w którym nie będzie jasne i oczywiste, na podstawie 
wyglądu biologicznego, który był wcześniej w relacjach interpersonalnych determi-
nującym, określającym o jaką płeć chodzi.

Ideologia gender nie prowadzi do stabilizacji płciowej, lecz do zamętu tożsamo-
ści, powodując zwiększenie rozchwianej osobowości. Wrażliwa na płeć edukacja ma 
na celu umieścić dziecko w niepewności o podziale dwupłciowym ludzkości, zakłó-
cić wzorce mężczyzna – kobieta. To prędzej czy później pojawi się w zaburzeniach 
tożsamości człowieka.

Wyobraźmy sobie rodziców, którzy zapytani o płeć swojego dziecka, powiedzą: 
„Nie wiemy. Nasze dziecko nam jeszcze o tym nie powiedziało“14. Będziemy musieli 
co chwilę pytać osób na ulicy, „Przepraszam, Pan/i jest mężczyzną czy kobietą?“.

Rozum
Podstawowa zdolność człowieka rozumowego poznania tego co jest dobre, praw-

dziwe i piękne, została pod wpływem różnych postmodernistycznych ideologii, w 
tym ideologii gender, całkowicie zrelatywizowana. 

Relatywizm jest związany z odrzuceniem prawdy jako normy, odrzuceniem dobra 
jako celu moralnego ludzkiego działania, odrzuceniem piękna jako ideału, odrzuce-
niem rozumu jako podstawy ludzkiej wolności oraz wartości i sensu, jako ostatecz-
nego celu życia ludzkiego15. Istotne jest, aby odwrócić uwagę od używania rozumu 
do bezpośredniego doświadczenia zmysłowego16, gdyż przez rozum człowiek rozpo-
znaje, to co jest prawdą.

Wolność
Wolność, która się w pełni realizuje w bezinteresownym darze siebie (Zrów. EV 

81) i jest jego podstawowym warunkiem, pod wpływem koncepcji postmoderni-
stycznych, zmienia się na wolność odciętą od prawdy, odpowiedzialności, i dobra 
wspólnego17. Wolność zmienia się na indywidualistyczną, egoistyczną (Zrów. EV 19, 
13) subiektywistyczną. „Wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wol-
ność drugiego człowieka.“ (Alexis de Tocqueville)

Zdolność do osiągnięcia Boga
Coraz więcej doniesień z Europy Zachodniej zaczyna nas przekonywać, że jednym 

z najważniejszych celów ideologii gender w oparciu o filozofię praktycznego mate-
rializmu jest defensywa na religię18 i odcięcie człowieka od Boga.

13  Por. T. Anatrela, Rodová ideológia ako trójsky kôň, [w:] Pápežská rada pre rodinu. Rod – kontroverzná 
téma: vybrané články z Lexikónu nejasných a sporných termínov o rodine, živote a etických otázkach, SSV, 
Trnava 2013, s. 11-13.

14  Por. M. Fafejta, Úvod do sociologie pohlaví a sexuality,Jan Piszkiewicz, Věrovany 2004, s. 63.
15  Por. J. Jurina, Postmodernizmus a jeho civilizačno-kultúrne konzekvencie, Dobrá kniha,Trnava 2004, s. 22.
16  Por. C. S. Lewis, rady skúseného diabla, PorTa Libri,Trnava 2007 s. 10.
17  Por. G. Kuby, Globálna sexuálna revolúcia,  s.88.
18  Por. O. A. Revoredo, Rodové feministky alebo gender feminists, [w:] Pápežská rada pre rodinu, Rod – kontroverzná 

téma: vybrané články z Lexikónu nejasných a sporných termínov o rodine, živote a etických otázkach. SSV, Trnava 
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Na podstawowe antropologiczne pytania, które zawsze zaniepokoją ludzkie ser-
ce, nie możliwym jest udzielić odpowiedzi, jeśli ignorowany jest ludzki rozum i rela-
cja człowieka z Bogiem. Droga do prawdy jest zatem dwojaka – droga rozumu i droga 
Objawienia (Zrów. Fides et ratio 33-34).

Miłość
Logicznie, jeśli zmniejszymy wymiar osoby tylko do poziomu jej ciała, zmysłow i emo-

cji, osoba zostanie oderwana od rozumu i wolności, i jej transcendentnego wymiaru, naj-
bardziej ucierpi na tym skuteczność miłości, dla której zaangażowanie ludzkiego rozumu 
i woli oraz wymiaru transcendencji są niezbędne. Samo pojęcie miłości jest zdegradowa-
ne i jego znaczenie się zmienia. Za miłość zaczyna się traktować doświadczenie zmysło-
we, uczucia, orientację, egoizm. Seks może być realizowany nie tylko bez odniesienia do 
rozumu i woli, czy Boga, ale również bez nawiązania do miłości.

2. Walka odbywająca się między mężczyzną i kobietą
Drugie pole walki odbywa się w relacji pomiędzy mężczyzną i kobietą. Dokumen-

tuje to kryzys małżeństwa, rosnąca krzywa rozwodów, przemoc wobec kobiet, nie-
chęć do zawierania związków.

Jest paradoksem podejmowanie nadmiernych wysiłków w celu osiągnięcia rów-
ności kobiet i mężczyzn. Znaczne środki przeznaczane są na zapobieganie przemo-
cy wobec kobiet. Czy to nie jest konsekwencją samej ideologii gender, która głosi 
wolność seksualną kiedykolwiek i z kimkolwiek? Nie jest dowodem wzrostu liczby 
sprawców przemocy, ideologia, która zaprzecza naturalnej różnorodności i komple-
mentarności mężczyzny i kobiety?

Kobieta, by być sobą, czyni się nieprzyjacielem mężczyzny. Proces ten prowadzi 
do rywalizacji płci, co w konsekwencji wprowadza do antropologii zgubne pomie-
szanie19. Widzimy, jak naprz. podstawowa wartość kobiety «zdolność ku drugiemu» 
zmienia się pod prądom feministycznym na wymagania być «dla samej siebie»20.

Każda perspektywa, która wprowadza walkę płci jest tylko iluzją i niebezpieczeń-
stwem: doprowadziłaby jedynie do sytuacji segregacji i rywalizacji między mężczy-
znami i kobietami, i promowałaby fałszywą koncepcję wolności21.

3. Wojna wypowiedziana instytucji małżeństwa i rodziny
Wojna odbywająca się we wnętrzu osoby ludzkiej, między mężczyzną i kobietą 

ostatecznie staje się wypowiedzeniem wojny wobec instytucji małżeństwa i rodziny. 
Banalizacja seksualności prowadzi do rozbitej i częściowej wizji małżeństwa i ro-

dziny22. Celem ideologii gender jest nie tylko osiągnięcie równości płci i swobodny wy-
boru swojej roli seksualnej, ale zniszczenie kategorii mężczyzna – kobieta, ponieważ 
to one powodują walkę klasową. „Nie uda nam się znieść nierówności (niesprawiedliwo-

2013, s. 71.
19  Por. Kongregacja nauki wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w 

Kościele i świecie, p. 2.
20  Por.Tamże, p. 13.
21  Por.Tamże, p. 14.
22  Por. Španielska biskupská konferencia. Pravda o láske človeka. Trnava: SSV 2013 p. 49.
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ści) pomiędzy mężczyzną a kobietą dopóki nie zniszczymy małżeństwa.“(Robin Morgan)
Dlatego poważnym celem na tarczy strzelniczej jest małżeństwo i rodzina. Zwo-

lennicy gender mówią „Rodzina albowiem, wytwarza i wspiera system płciowych 
klas. To w rodzinie dzieci się uczą, że jest klasa dominująca. Ona jest taka silna, że 
dzieci zdobywają doświadczenie, iż jest to sytuacja naturalna. To rodzina czyni z ko-
biety niewolnice. To rodzina napędza dzieci tak, zęby zaakceptować rodzinę, małżeń-
stwo, macierzyństwo jako naturalne23. Płodność, która jest naturalną konsekwencją 
małżeństwa i fundamentem przyszłości społeczeństwa, zostaje odcięta. W końcu, po 
to żeby mieć dzieci, albo seks, nie jest potrzebne wstępować do małżeństwa.

Modnym trendem stały się dziś badania genealogiczne. Potomkowie emigrantów, 
którzy lata temu opuścili nasze kraje emigrując do Ameryki, dziś powracają, żeby roz-
począć trudną drogę do wyjaśnienia swoich korzeni. Dzieci wychowane w Domach 
dziecka po latach, poszukują swoich rodziców. Czyżby te sytuację nie są próbą odpo-
wiedzi na fundamentalne pytanie antropologiczne: Skąd przyszedłem? Określenie 
swojej tożsamości, oraz odszukanie swoich korzeni są głęboką potrzebą człowieka. 

Jan Paweł II. stojąc na początku swojego pontyfikatu w kaplicy sykstyńskiej zro-
zumiał bardzo dobre, iż jako papież musi znać odpowiedz na dwa pytania: Jaki jest 
mój początek i cel? Ideologia gender usunęła i te dwa pytania. I to jest, myślę, głów-
ną przyczyna aktualnego kryzysu instytucji małżeństwa i rodziny. Jak mężczyzna i 
kobieta wstępujący w związek małżeński nie wiedzą, jaki jest ich początek, co zna-
czy bycie mężczyzna, malżonkiem, ojcem, to nie mogą potrafić odpowiedzieć ani na 
pytanie: Kim mam sie stać? Jaki jest cel mojego życia? Myślę, że ideologia gender 
korzysta z aktualnego kryzysu tożsamości. 

Kiedy bowiem przestają być wyraźne podstawowe filary, na których opiera się 
tożsamość, wtedy też nie mogą być trwałe i solidne fundamenty, na których budowa-
na jest stabilność społeczeństwa.

4. Paradoksy społeczne i ideologia gender
Problem ideologii gender nie dotyczy tylko jednostki, czy relacji mężczyzna – ko-

bieta; ideologia gender przenika jako „koń trojański” do całej kultury. Społeczeństwo 
już nie powinno oscylować wokół seksualnej bipolarności. Dobro prywatne staje się 
ważniejszym niż dobro społeczne. Samo prawo formuje się na podstawie orientacji 
seksualnych i popędów. Czy społeczeństwo ma być zbudowane na podstawie tych 
ślepych założeń?24. Jeżeli prawo nie jest oczywiste, to przestaje być godne zaufania. 

Jakie konsekwencje będzie mieć ten eksperyment socjologiczny, który przebie-
ga bez jakiejkolwiek kontroli etycznej?25. Jakie konsekwencje dla tożsamości będzie 
mieć rodzenie dzieci poza łonem rodziny, często bez jasnej odpowiedzi na pytanie: 
Kto jest mój tata? Kto jest moja mama? Jakie konsekwencje będzie mieć na zdrowie 
społeczeństwa fakt, ze nie musi być za jakiś czas oczywiste, czy człowiek, z którym 

23  Por. O. A. Revoredo, Rodové feministky alebo gender feminists. [w:] Pápežská rada pre rodinu. Rod – kontr-
overzná téma, s. 62-67.

24  Por. T. Anatrela, Rodová ideológia ako trójsky kôň. [w:] Pápežská rada pre rodinu. Rod – kontroverzná téma, s. 
3-4; 18-19.

25  Por.M. Raučinová, Gender alebo rodová ideológia, s. 24.
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mam dziecko nie jest moim bratem, lub siostrą? 
Widzimy, że teoria gender nie dotyka tylko  równości zawodowej, czy równości w 

zachowaniu pomiędzy mężczyznami i kobietami, ale jej ale jej fundamenty mają da-
lekosiężne konsekwencje dla budowania tożsamości rodziny, od której jest zależna 
tożsamość i stabilność społeczeństwa.

5. Wnioski
Osobiście uważam, że człowiek, którego zrodził Kościół, jako lekarstwo na choroby 

dotyczące osoby, seksualności, małżeństwa i rodziny jest św. Jan Paweł II., który wraz 
z innymi współpracownikami właśnie na tej uczelni rozwijał filozoficzne podstawy 
antropologii adekwatnej o tematach osoby, seksualności, miłości i małżeństwa. Jako 
wnikliwy obserwator ludzkiej historii zauważył raczkujące zagrożenia, na które od-
powiadał z pozycji poety, filozofa, dramatyka, księdza, a potem biskupa, kardynała i 
papieża, i obecnie świętego. Dzięki Janowi Pawłowi II. równolegle z rewolucją seksu-
alną lub rewolucją gender rodzi się nowa rewolucja seksualna Jana Pawła II., która jest 
bombą czasową, o której powiedział George Weigl, że wybuchnie w trzecim tysiącle-
ciu. Wydaje mi się, że ta bomba już powoli eksploduje, że Jan Paweł II. swoim antropo-
logicznym akcentem pomógl już wielu i pomoże jeszcze kolejnym osobom w tym, co 
sam tak często powtarzał: stań się” tym, czym „jesteś”! (Zrów. FC 17)

Streszczenie:
W kontekście wielu różnorakich wojen XX wieku, jesteśmy świadkami nowej woj-

ny, toczącej się na płaszczyźnie antropologicznej. Doszukując się czynników, które 
zapoczątkowały ową wojnę, decydujący wpływ znajdujemy w samej rewolucji sek-
sualnej. Wojna o której mowa rozgrywa się na pierwszym miejscu w samym czło-
wieku, w jego wnętrzu, a stopniowo, po cichu przenika do całej kultury i może mieć 
daleko idące skutki na dalsze losy społeczeństwa. Współcześnie, coraz trudniej nam 
już odpowiedzieć na podstawowe antropologiczne pytania: Kim jest człowiek? Jaki 
powinien być? Kiedy przestają być wyraźne podstawowe filary, na których opiera się 
tożsamość, wtedy też nie mogą być trwałe i solidne fundamenty na których budowa-
na jest stabilność społeczeństwa.

Słowa kluczowe: antropologia, gender, osoba, wojna antropologiczna. 

Abstract:
Gender ideology – new anthropological war 
Besidesthe variouswarsof the 20th centurywe are facing a (an anthropological) 

war, whichhad been strongly influenced by the sexual revolution. It is awar thatista-
king placeprimarilyin theman himself, and gradually, oftenquietly penetrates into 
the whole culture with its far-reachingconsequences for the society. We are getting 
confused in finding the answer to the fundamental anthropological question: Who is 
the man? and then: Who should he become? Weakening of the basic pillars on which 
stands the identity of man leads into weakening the fundaments on which the stabi-
lity of society is built. 

Key words: anthropology, antropological war, gender, person.
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Dylematy edukacji służby liturgicznej 
ołtarza.

 

mgr Tymoteusz Ławecki – Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze

Uwagi wstępne
Edukacja służby liturgicznej ołtarza jest formą kształcenia nieobowiązkowego, a 

współcześnie dotyczy tylko osób, które wchodzą w jej skład. Literatura na temat 
dydaktyki i tematyki edukacji ministrantów jest bardzo uboga. Przy czym nale-
ży zauważyć, że więcej jest podręczników, w których opracowane są zagadnienia 
edukacyjne. Metody i techniki pracy są pomijane. Co więcej, wśród pedagogów jest 
znikome zainteresowanie tymi zagadnieniami. 

Funkcja ministranta związana jest z łacińskim słowem ministrare, oznaczającym 
służyć. Definicja pojęcia ministrant rozumiana będzie jako osoba, która ma za zada-
nie służyć, pomagać kapłanowi podczas sprawowania Liturgii i innych nabożeństw. 
Poprzez posługę służy nie tylko kapłanowi, ale samemu Bogu i ludowi wiernemu, 
zgromadzonemu podczas Eucharystii. Jan Paweł II wypowiedział bardzo ważne sło-
wa, które każdy członek służby ołtarza powinien zapamiętać. „Kiedy mali chłopcy i 
młodzieńcy pełnią służbę ołtarza z radością i entuzjazmem, dają swoim rówieśni-
kom wymowne świadectwo dorosłości i piękna Eucharystii”1. Zatem ministrant to 
nie tylko posługa, to również dawanie całym swoim życiem przykładubycia praw-
dziwym chrześcijaninem. 

Ministranci byli obecni od początków Chrześcijaństwa. Już w Piśmie Świętym, w 
Ewangelii Świętego Jana jest wspomniana historia: „Jest tu jeden chłopiec, który ma 
pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus więc 
wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił z 
rybami, rozdając tyle ile kto chciał”2. Według wielu, ten chłopiec z biblii był pierw-
szym ministrantem w historii Chrześcijaństwa. 

Do XVI wieku nie ma żadnych wzmianek oraz dokładnych określeń co do tego, kto 
może pełnić funkcję ministranta. Dopiero wydany wówczas dekret papieski określił, 
że rola ta w kościele przypada tylko dla chłopców. Sobór Watykański II otworzył 

1  P. Malak, ABC Ministranta, Wydawnictwo Hlondianum, Poznań 2005, s. 3.
2  J 6,9.11.

Ur. 1991, magister pedagogiki z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz licen-cjat z animacji kultury 
o specjalizacji taniec. Obecnie doktorant Uniwersytetu Zielonogórskiego na wydziale Pedagogiki, Psychologii i So-
cjologii. Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Prywatnym Przedszkolu „Mini Bambini” w Kiełczowie i anima-
tor liturgiczny. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół edukacji tanecznej, artystycznej i przedszkolnej, 
zajęć pozalekcyjnych, wspierania rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci.
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możliwości posługi przy ołtarzu kobietom, gdyż nie określił on w żadnym miejscu 
płci jaką muszą mieć osoby posługujące przy ołtarzu. W 1980 watykańska instrukcja 
potwierdziła, że wszyscy bez względu na płeć, mogą posługiwać przy ołtarzu, jednak 
zastrzeżone zostało, że bezpośrednia posługa (podawanie ampułek i opieka nad kie-
lichem) pozostaje zarezerwowana tylko dla chłopców. W Polskiej tradycji przyjęło 
się, że ministranci to osoby płci męskiej. Jednak w innych krajach posługę tę mogą 
pełnić też dziewczynki i kobiety. Jednak nie jest to takie proste, ponieważ list waty-
kański z 1994 roku określa, że ministrantki mogą usługiwać podczas Liturgii, pod 
warunkiem, że zgodę na to wyraża biskup diecezjalny. Mimo to, tradycja nakazuje 
nam, by jednak chłopcy byli ministrantami3.

Służba liturgiczna ołtarza, podobnie jak duchowieństwo ma swoje stopnie edu-
kacyjne. Obecnie stopni tych jest cztery. Pierwszy z nich to kandydat. Okres bycia 
kandydatem trwa około roku. Ten okres ma być czasem nauki i modlitwy. Kandydaci 
nie noszą żadnej szaty liturgicznej, najczęściej są przepasani szarfą i muszą być oso-
bami, które przyjęły już sakrament Komunii Świętej. Okres kandydatury kończy się 
błogosławieństwem na drugi stopień, czyli na ministranta4. 

Ministrant odznacza się już wyższą rangą i strojem. Nosi komżę, często też su-
tanelę i pelerynkę. Jest on w pełni uprawniony do tego, by usługiwać przy ołtarzu. 
Zgodnie z wiekiem ministranta i jego stażem w posłudze przydziela mu się odpo-
wiednie funkcje. 

Pierwsza funkcja jaką może pełnić ministrant to choralista. Ma za zadanie dawa-
nie znaków dzwonkiem i gongiem. Ministrant światła odpowiedzialny jest za świece 
w trakcie procesji i podczas przebiegu Liturgii. Ministrant krzyża jest odpowiedzial-
ny na krzyżMusi wiedzieć jak prawidłowo nieść go w procesjach oraz dbać o wygląd 
krzyża i miejsca, w którym się on znajduje. Ministrant ołtarza ma za zadanie usłu-
giwać podczas Eucharystii, troszczy się również o naczynia liturgiczne. Podczas po-
kropień ważną funkcję pełni ministrant wody, to on podaje kociołek do poświęceń i 
dba o estetyczny wygląd kropidła oraz kociołka. Ponadto są wyszczególnione jeszcze 
dwie funkcje, które są nierozłączne, mianowicie ministrant kadzidła (z łacińskiego 
turyferariusz) i ministrant łódki (z łacińskiego nawikulariusz). Ich zadaniem jest 
podawanie kadzidła do okadzeń lub samodzielne okadzanie. Muszą również dbać 
o czystość trybularza i prawidłowo rozpalać ogień. Podczas Eucharystii z udziałem 
biskupa wyznaczani są insygniarze, są to ministranci mający za zadanie opiekować 
się mitrą oraz pastorałem5.

Kolejny stopień w edukacji służby liturgicznej ołtarza to lektor. Jest to mini-
strant wyższy rangą, który przeszedł kurs i otrzymał od biskupa diecezjalnego bło-
gosławieństwo do tej posługi. Różni go od ministranta to, że jest ubrany w albę i 
przepasany jest cingulum.

Jednym z jego zadań jest czytanie fragmentów Pisma Świętegow czasie liturgii, 
wyjątek stanowi Ewangelia, którą może czytać tylko kapłan lub diakon. Lektor może 
odczytać modlitwę powszechną oraz wykonywać psalm i śpiew przed Ewangelią6.

3  S. Hołownia, Kościół dla średnio zaawansowanych, Wydawnictwo Znak, Kraków 2010.
4  S. Szczepaniec, Kandydat na ministranta, Kuria Metropolitalna, Kraków 1985.
5  P. Malak, ABC Ministranta, Wydawnictwo Hlondianum, Poznań 2005.
6  Tamże.
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Ostatnim stopniem w posłudze jest funkcja ceremoniarza. By zostać ceremonia-
rzem, należy przejść kolejne kursy i być dobrze obeznanym w przebiegu Euchary-
stii, liturgii, procesji i sakramentaliów. Najstarszy z ceremoniarzy powinien pełnić 
funkcję animatora, który jest odpowiedzialny, obok proboszcza, za formowanie mi-
nistrantów.

Wyszczególnia się następujące zadania, jakie musi pełnić ceremoniarz. Prze-
prowadzenie prób liturgii i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Eucharystii. 
Dawanie znaków asyście i celebransowi o tym, co teraz należy robić. Podawanie 
tekstów oraz modlitw celebransowi. Powinien pomagać w ustawianiu procesji, ob-
słudze mikrofonów. To ceremoniarz inicjuje modlitwy w zakrystii oraz interweniuje 
podczas nietypowych sytuacji, które mogą wystąpić w trakcie liturgii7.

Przebieg formacji i edukacji ministranckiej jest długi i skomplikowany. Każdy 
etap zakończony jest udzielonym błogosławieństwem oraz składaniem przysięgi, 
podczas której kandydaci do poszczególnych etapów pytani są, o świadomość tego, 
do jakiej posługi są nominowani. 

Dydaktyka edukacji służby ołtarza
Analizując dostępne na polskim rynku książki poświęcone edukacji służby litur-

gicznej oraz odnoszące się do samej jej roli w kościele, zauważyłem, że nie ma w 
nich zagadnień związanych z dydaktyką. Ponadto kursy dla służby ołtarza, mimo 
rozbudowanej tematyki zajęć, nie uwzględniają zagadnień związanych z pedagogi-
ką i dydaktyką. Nauki te powinny być choć trochę przybliżone, zwłaszcza podczas 
kursów na ceremoniarzy czy animatorów liturgicznych. To od nich ma zależeć jak 
poprowadzone zostaną zajęcia dla kandydatów, ministrantów i lektorów. Co więcej, 
mają za zadanie przekazać wiedzęw sposób efektywny. W tej części artykułu służbę 
liturgiczną ołtarza nazywać się będzie tutaj uczniami, natomiast osobę przekazującą 
wiedzę, tak jak to jest w praktyce, nazywać się będzie animatorem.

Na dydaktykę edukacji służby ołtarza składać się będą zagadnienia związane z 
zasadami, formami i metodami pracy. Podstawą powinno być stworzenie progra-
mu nauczania dla poszczególnych grup. Wyszczególnić w nim należy tematy jakie 
powinno się zrealizować na poszczególnych etapach kształcenia ministrantów. Na-
stępnie do każdego tematu trzeba określić cele. Dzieli się je na cel główny oraz cele 
podrzędne. 

Cel główny w dydaktyce określony jest jako zapewnienie uczniom optymalnego 
rozwoju. Optymalny rozwój jest rozumiany jako całokształt rozwoju osobowości 
człowieka (rozwój społeczny, emocjonalny, moralny, fizyczne, estetyczny itd.)8. W 
przełożeniu na zajęcia dla ministrantów, będzie to rozumiane jako umożliwienie 
wychowankom szerszego poznania zagadnień związanych z liturgią i posługą mi-
nistranta. 

Cele podrzędne, których jest pięć, zostały wyodrębnione z celu głównego. Kupi-
siewicz wyszczególnił następujące cele: zaznajomienie z podstawami usystematyzo-
wanej wiedzy, rozwijanie zdolności i zainteresowań poznawczych uczniów, kształto-
wanie akceptowanego społecznie systemu wartości, wdrażanie do samokształcenia 

7  Tamże.
8  C. Kupisiewcz, Dydaktyka, „Impuls”, Kraków 2011.
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i zapoznania wychowanków z ogólnymi prawami produkcji i organizacji pracy9.
Dla osób zaangażowanych w edukację służby liturgicznej ołtarza dostosowałem 

cele podrzędne do zajęć liturgicznych dla ministrantów:
Usystematyzowanie i zapoznanie z wiedzą na temat liturgii, czynności liturgicz-

nych i posługi przy ołtarzu.
Wspieranie, rozbudzanie dalszej ciekawości i rozwijanie zdolności w obszarze 

wiary i liturgii.
Kształtowanie chrześcijańskiego systemu wartości.
Aktywizowanie wychowanków poprzez samokształcenie i samodzielne docho-

dzenie do wiedzy.
Aktywne, interesujące i twórcze spędzanie wolnego czasu.
Aktywne uczestnictwo w życiu religijnym wspólnoty Kościoła.
Cel zajęć to dopiero początek. Należy jednak pamiętać, że efektywność zajęć i 

osiągnięcie celu będzie możliwe dopiero wówczas, gdy animator liturgiczny będzie 
pamiętał o zasadach dydaktycznych, które należy zrealizować w trakcie zajęć. Win-
centy Okoń wyszczególnił listę siedmiu takich zasad. 

Zasada systemowości, która odnosi się do poprawnego uporządkowania wiedzy 
oraz jejsystematycznego nauczania. Należy uwzględnić przebieg edukacji i to, że aby 
przejść z materiałem dalej, uczeń musi pojąć wcześniejszy obszar wiedzy. Druga za-
sada odnosi się do poglądowości i rozumiana jest jako zespół norm, które dotyczą 
poznawania rzeczywistości na podstawie obserwacji, myślenia oraz praktyki. Zasa-
da samodzielności odwołuje się do aktywności i świadomości uczniów. Warto by 
uczniowie sami mogli dojść do wiedzy i wspólnie z animatorem mogli tę wiedzę 
weryfikować. Kolejna zasada to powiązanie teorii z praktyką. Ma ona na celu łącze-
nie zagadnień związanych z wiedzą teoretyczną i praktyczną. Animator ma więc za 
zadanie najpierw wyjaśnić zagadnienie w teorii, a dopiero później przetestować i 
nauczyć tego zadania w praktyce. Zasada efektywności mówi o związku pomiędzy 
założonymi celami, a osiągniętymi wynikami. Co więcej, ważne jest by cel został 
osiągnięty w jak najkrótszym czasie, wówczas działania animatora będą efektywne. 
Przedostatnia zasada, to zasada przystępności. Stosując się do niej animator musi 
dostosować zakres materiału do rozwoju podopiecznych oraz zastosować stopnio-
wanie trudności działań edukacyjnych. Ostatnia zasada to indywidualizacja i uspo-
łecznianie. Odnosi się ona do podejścia indywidualnego względem ucznia, przy 
jednoczesnym kształtowaniu przywiązania do społeczności10. Ta zasada jest bardzo 
istotna zwłaszcza w edukacji ministrantów.

Organizowanie zajęć dla ministrantów wiąże się z doborem form kształcenia. 
Dydaktyka wyszczególnia trzy kategorie form kształcenia, które również można z 
powodzeniem stosować podczas edukacji służby liturgicznej ołtarza. 

Pierwszą z nich jest praca jednostkowa, zwana też indywidualną. Polega ona na 
tym, że uczeń sam realizuje zagadnienie, które zadał mu animator. Ten rodzaj pracy 
najlepiej sprawdza się podczas realizacji materiału nowego lub jako forma powtó-
rzenia i sprawdzenia stanu wiedzy uczniów. Drugą formą jest praca zbiorowa. Od-
nosi się ona głównie do przekazywania wiedzy ogółowi grupy. Nauczanie takie ma 
jedną wadę, nie można kontrolować aktywności wszystkich podopiecznych. 

9  Tamże.
10  W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003.
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Ostatnią formą jest praca grupowa. Polega ona na podziale całej klasy (grupy mi-
nistrantów, lektorów) na mniejsze jednostki (3-5 osobowe), w których opracowują 
wspólnie zagadnienia. Forma ta może przybierać 3 rodzaje działań edukacyjnych. 
Jednolity – każda z grup opracowuje ten sam zakres materiału, który weryfikowany 
jest na forum. Zróżnicowany – każda z grup otrzymuje inne zadania. Po ich opracowa-
niu każda z nich omawia swoje rezultaty i uzupełnia wiedzę o to, co prezentują pozo-
stałe grupy. Ostatni rodzaj, który można zastosować w edukacji ministrantów to ro-
dzaj kombinowany. Polega on na łączeniu obu wcześniejszych rodzajów pracy. Część 
zagadnień realizowana jest w sposób jednolity, a część jako sposób różnicowany11. 

Poza doborem form kształcenia, bardzo istotną rolę odgrywają metody jakie sto-
suje animator, by zrealizować treść i materiał opracowany na zajęcia. Typologia me-
tod jest bardzo zróżnicowana i w zależności od tego, do czyjej dydaktyki sięgniemy, 
będzie się ona różnić. Najbardziej precyzyjnego podziału na metody i zawarte w 
nich techniki dokonał W. Okoń. Wyszczególnił on cztery rodzaje metod. Jednak nie 
wszystkie techniki w nich zawarte będą odpowiednie do prowadzenia zajęć dla mi-
nistrantów na danym etapie ich edukacji.

Pierwszą są metody asymilacji wiedzy, inaczej zwane metodami podającymi. Za-
daniem tych metod jest przekazanie gotowej wiedzy przez animatora. Technikami 
wpisującymi się w te metody są: pogadanka, dyskusja, wykład i praca z książką. 
Wszystkie te działania mają jedną wspólną cechę, jest to łatwość przekazania wie-
dzy i sięgnięcia do niej12. Ten rodzaj metod sprawdzi się w każdym etapie edukacji 
służby ołtarza, jednak przy zajęciach dla kandydatów i ministrantów należałoby po-
łączyć te metody z pozostałymi metodami.

Drugi rodzaj to metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy. Zwane są również 
metodami problemowymi. Ich zadaniem jest aktywizowanie ucznia do samodziel-
nej pracy. Uczniowie poprzez działanie i analizę zaciekawiają się danym tematem, 
zgłębiają go i poprzez tę czynność uczą się. Techniki zawarte w tych metodach to: 
metoda problemowa, analiza przypadków, sytuacyjna, giełda pomysłów, gry dy-
daktyczne13. Zajęcia te najbardziej znajdą zastosowanie w grupach starszych, gdzie 
uczniowie mają już podstawy wiedzy z zakresu liturgiki. Będą mogli samodzielnie 
analizować zagadnienia i wyciągać z nich wnioski.

Metody waloryzacyjne odnoszą się do eksploracji wartości. Zawarte w nich są 
dwie grupy metod, pierwsza z grup zawiera metody impresyjne, czyli takie, które 
odnoszą się do przeżyć uczniów uczestniczących w organizowanych działaniach. 
Drugą grupę stanowiąmetody ekspresyjne. Ich zadaniem jest stwarzanie sytuacji, w 
których uczniowie samodzielnie tworzą dzieło i są jego aktywnymi uczestnikami14. 
Metody te są bardzo istotne, gdy chcemy analizować zachowania i kształtować po-
stawy i wartości chrześcijańskie wśród służby ołtarza. Można je stosować na każ-
dym etapie edukacji ministranckiej. 

11  W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003.
12  Tamże.
13  Tamże.
14  Tamże.
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Ostatnim rodzajem metod są metody praktyczne. Ich funkcją jest zastosowanie 
wiedzy teoretycznej w praktyce poprzez zadania i ćwiczenia15. Metody te są najbar-
dziej efektywne,ponieważ poprzez działanie uczniowie zapamiętują najwięcej infor-
macji. Praktyka jednak powinna iść w parze z teorią, być jej konfrontacją i przede 
wszystkim uzupełnieniem. Metody te powinno stosować się na wszystkich etapach 
kształcenia służby ołtarza. Jednak najwięcej powinno się ich używać podczas eduka-
cji najmłodszych grup ministrantów.

Treści realizowane na poszczególnych etapach edukacji służby ołtarza
Rozkład materiału i zagadnienia realizowane w kształceniu ministrantów powinny 

być dostosowane ze względu na wiek uczniów, ich etap edukacyjny i funkcję jakią pełnią. 
Ponadto należy pamiętać o zadaniach dydaktycznych, które musi zrealizować animator.

Formacja kandydatów na ministranta trwa około roku. W tym czasie animator powi-
nien się skupić na zainteresowaniu uczniów, by chcieli zostać ministrantami. Edukacja 
na tym etapie powinna przyjmować bardziej formę zabawy połączonej z praktyką. Na-
tomiast zagadnienia realizowane podczas spotkań należałoby skoncentrować na podsta-
wowych wiadomościach z zakresu następujących dziedzin:

Wyjaśnienie pojęcia i funkcji ministranta, oraz zapoznanie z innymi posługami przy 
ołtarzu i w Kościele. 

Zapoznanie z podstawowymi szatami liturgicznymi, szacunkiem do nich i dbaniem o 
ich czystość. 

Zapoznanie z naczyniami liturgicznymi. 
Nauka czynności ministranta związanymi z posługą przy ołtarzu (dzwonienie 

dzwonkami, gongiem, rozkładanie kielicha, podawanie ampułek). 
Omówienie podstawowych gestów i postaw w trakcie Eucharystii. 
Zapoznanie z podstawowymi elementami budowy kościoła. 
Przekazanie wiedzy z zakresu liturgii, że jest ona całym życiem, a nie tylko chwilą 

spędzaną podczas Eucharystii. Ponadto należy uczyć kandydatów, że ministrantem 
nie są tylko w kościele, ale również w życiu prywatnym i winni żyć w zgodzie z na-
ukami, zasadami i normami chrześcijańskimi. 

Ministrant w zależności od ilości lat posługi przy ołtarzu powinien utrwalać swoje 
wiadomości, które posiadł w trakcie bycia kandydatem. Ponadto na zajęciach animator 
ma za zadanie pogłębić wiadomości w zakresie posługi przy ołtarzu (trybularz, mini-
strant krzyża, posługi na procesjach i podczas uroczystości i sakramentaliów). Rozbu-
dować wiedzę z zakresu szat i naczyń liturgicznych oraz zapoznać z podstawowymi 
księgami liturgicznymi i najważniejszymi elementami Mszy Świętej. Warto, by mini-
stranci znali cykl roku kościelnego. Ministrantów należy również edukować w zakresie 
pogłębiania ich wiary katolickiej. Najstarsi ministranci powinni również rozpoczynać 
naukę czytania, by przygotować się do podjęcia kursu lektorskiego i dalszej formacji.

Podczas kursu lektorskiego oraz edukacji na parafii, lektorów należy zapoznać z 
emisją głosu, tak ważną podczas czytania. Nauczyć ich trzeba prawidłowego modu-
lowania głosem, oddychania, akcentowania i artykułowania. Ponadto ważne są pod-
stawy nauki śpiewu, gdyż rolą lektora jest też wykonywanie śpiewu psalmów. Poza 

15  Tamże.
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edukacją z zakresu emisji głosu i śpiewu należy skupić edukację na pogłębianiu wie-
dzy z zakresu liturgiki, posługi przy ołtarzu i przygotowywać ich do podjęcia dalszej 
edukacji. Dużą uwagę należy poświęcić na zapoznanie ich z podstawami wiedzy bibli-
stycznej, gdyż tylko w ten sposób lektor może świadomie czytać wiernym Słowo Boże. 

Ceremoniarz ze względu na swoją rolę w służbie liturgicznej ołtarza powinien 
wykazywać się ogromną wiedzą. Jednak jego edukacja powinna być głównie samo-
kształceniem i samodoskonaleniem. Każdy kto chce zostać ceremoniarzem, prze-
chodzi kurs, podczas którego poznaje historię Eucharystii, dokładną budowę Mszy 
świętej, liturgikę ogólną oraz przebieg poszczególnych sakramentaliów. Ponadto 
poszerza swoją wiedzę w dziedzinie biblistyki. Niestety brak jest zajęć z takich dzie-
dzin jak pedagogika czy dydaktyka. Zajęcia te pomogłyby w dalszej pracy ceremo-
niarza, który musi mieć bogatą wiedzę i posiadać umiejętność dzielenia się nią z 
młodszymi. Co więcej ceremoniarz ma obowiązek pomagać przy sprawowaniu li-
turgii. Tak ważną umiejętnością jest zarządzanie grupą oraz bycie liderem. Ponadto 
powinien rozwijać w sobie kompetencje związane z radzeniem sobie w sytuacjach 
nieprzewidywalnych oraz stresujących.

Podsumowanie 
Kształcenie służby ołtarza jest bardzo ważnym czynnikiem, który ma za zadanie 

nie tylko wykształcić osoby będące dobrymi ministrantami, ale również wychować 
ich na wzór i przykład wiary katolickiej. Obecnie ministrantura odbierana jest jako 
coś nudnego, nieatrakcyjnego i patetycznego. Związane jest to głównie z przesta-
rzałymi metodami pracy animatorów oraz brakiem kluczowym kompetencji jakie 
powinni posiadać. Dlatego tak ważne jest dostosowanie treści kształcenia, celów, 
metod edukacyjnych do poszczególnych etapów edukacji służby ołtarza.

Będzie to możliwe tylko wówczas, gdy podczas kursów na ceremoniarza i anima-
tora liturgicznego wprowadzone zostaną podstawy pedagogiki oraz dydaktyki. Re-
alizacja tych przedmiotów pozwoli na lepsze zrozumienie mechanizmów nauczania 
i funkcjonowania uczniów podczas zajęć. Pomoże to również w dostosowaniu metod 
i treści do sfery najbliższego rozwoju podopiecznych, ponadto działania animatora 
staną się efektywne i ciekawe dla uczniów. Co więcej, taki animator „pomoże swoim 
podopiecznym rozpoznawać wartości (to co jest ważne, godne pożądania), następ-
nie je zrozumieć (uchwycić ich sens i punkt odniesienia), zaakceptować (aprobo-
wać), respektować (realizować) oraz pomnażać. Nauczy trafnego wyboru wartości i 
odróżniać je od antywartości. Pierwsze bowiem sprzyjają doskonaleniu się uczniów 
jako osób, a drugie przyczyniają się do degeneracji16” między innymi wartości chrze-
ścijańskich.

Streszczenie:
Artykuł zawiera krótki zarys historii oraz ogólne uwarunkowania służby litur-

gicznej ołtarza. Omówione zostają kolejne szczeble edukacji ministranckiej w Polsce 
oraz związane z nimi funkcje w zgromadzeniu liturgicznym. Ponadto wyszczegól-
nione zostały zagadnienia związane z dydaktyką zajęć dla służby liturgicznej ołta-

16  E. Pasterniak-Kobyłecka, Uczeń jako podmiot edukacji szkolnej, [w:] Dziecko i nauczyciel w procesie 
edukacji. Relacje i działania,red. L. Kataryńczuk-Mania, E. Pasterniak-Kobyłecka, Wydawnictwo Uniwer-
sytet Zielonogórski, Zielona Góra 2017.
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rza, takie jak cele, zadania, formy, metody i techniki prowadzenia zajęć. Autor na 
podstawie analizy literatury i obserwacji własnej działalności jako animator litur-
giczny, opisuje treści jakie należy realizować na poszczególnych etapach edukacji 
ministranckiej. Podkreśla się również to, że edukacja ministrantów, poza pozna-
niem kluczowych elementów liturgii i jej przebiegu, powinna być wychowaniem w 
duchu chrześcijańskich wartości. 

Słowa kluczowe:ministrant, edukacja służby ołtarza, wychowanie, dydaktyka, 
liturgia

Summary:
The dillemas of the education of the liturgical service of the altar
The article deals with a brief out line of the history and general conditions of the 

liturgical service of the altar, fur ther levels of altars ervers’ education in Poland and 
related functions in the liturgical assembly are discussed. In addition, issues related 
to teaching didactics for the liturgical service of the altar were specified, such as 
goals, tasks, forms, methods and techniques for conducting classes. Based on the 
analysis of literature and observation of his own activity as a liturgical animator, 
the author describes the content that should be implemented at particular stages 
of altar servers’ education. It is also emphasized, that the education of altar servers 
outside of the knowledge of key elements of the liturgy and its course, should up-
bringin the spirit of Christian values.

Keywords: altarserver, education of the liturgical service of the altar, upbringing, 
didactics, liturgy
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Uniosceptyczny patriotyzm S. Papieża i 
P. Döerre’go - polski gospodarczy interes 

narodowy.

Ur. 1967, dr n. hum. w zakresie pedagogiki, mgr historii sztuki, specjalista informacji naukowej, nauczyciel aka-
demicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Teologicznego w 
Krakowie, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej, Stowarzyszenia 
Archiwistów Polskich oraz Środkowoeuropejskiego Towarzystwa Filozofii Wychowania – Central European Phi-
losophy of Edu-cation Society (CEUPES), prezes Fundacji Naukowej Katolików „Eschaton” w Krakowie, redaktor 
naczelny „Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Educa-tion”, redak-
tor tematyczny w zakresie pedagogiki w czasopiśmie „Wychowawca. Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców 
Katolickich”, autor haseł m.in. do „Powszechnej Encyklopedii Filozofii”, „Encyklopedii Filozofii Polskiej”, „Polskiego 
Słownika Biograficznego” i „Słownika metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej”. Mieszka 
w Krakowie.

 

Celem przyczynkarskiego artykułu jest przedstawienie uniosceptycznej koncepcji 
patriotyzmu u katolickiego apologetyka Stanisława Papieża (ur. 1965) i Piotra Döerre-
’go (ur. 1973) w zakresie argumentacji przydatnych dla edukacji patriotycznej (nowo-
czesny patriotyzm gospodarczy, polski interes narodowy, zwłaszcza aspekty finanso-
we tzw. pomocy UE dla Polski). W poprzednich tekstach z tejże serii „uniosceptycznej” 
nie wyczerpano jednak tytułowej tematyki w ramach omawianego uniosceptyczne-
go modelu patriotyzmu1. Stąd obecny tekst, który uzupełnia tę problematykę. Przy 
powstawaniu artykułu stosowano historiograficzną metodę badań (metodę analizy 
dokumentów). Stan badań. Jak dotąd, nikt z badaczy nie omawiał tytułowej tematyki 
szczegółowej.

Kolejny zestaw historycznych argumentów (2003), przedstawionych przez kato-
lickich polityków narodowych na rzecz niewstępowania do UE - stanowiły to ar-
gumenty gospodarcze. Unia Europejska stanowi tylko etap do globalizmu, do po-
wstania Stanów Zjednoczonych Świata, w przyszłości czekać nas może potencjalny 
konflikt między bogatą Północą a biednym Południem - kontekstowo przestrzegli 
krakowscy autorzy Piotr Döerre i Stanisław Papież (2003), dlatego, ich zdaniem, nie 
powinniśmy jako Polacy (jako naród) narażać naszej gospodarki na wirtualne gry 
kapitału spekulacyjnego, ale spokojnie, w sposób zrównoważony (tzw. zrównowa-
żony rozwój) i bezkonfliktowy rozwijać własną gospodarkę narodową poza struktu-

1  Np. M. M. Tytko, Uniosceptyczna koncepcja patriotyzmu „Fides et Ratio” (Stanisława Papieża i Piotra Döer-
rego), „Pedagogika Katolicka. Czasopismo Katedry Pedagogiki Katolickiej Wydziału Zamiejscowego Nauk o 
Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli”, r. 7: 2013, nr 13, s. 25-41.

                          dr Marek Mariusz Tytko – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
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rami UE (patriotyzm gospodarczy, patriotyzm finansowy). Warto zapoznać się z tą, 
dziś po trosze już tylko historyczną argumentacją, aby rozważyć w tej perspektywie 
poszczególne aspekty aktualnej bytności Polski w UE (powód do dyskusji modelu 
polskiego patriotyzmu i wychowania patriotycznego w obszarze gospodarczym, fi-
nansowym).

Dbałość o własny interes narodowy w ramach polskiego modelu patriotyzmu, 
także w zakresie naszej gospodarki, narodowego interesu gospodarczego, jest rzeczą 
pozytywną i wskazaną. W globalnym świecie, wbrew temu, co próbują nam wmówić 
ideolodzy liberalizmu, kapitał zawsze ma określoną narodowość i kieruje się intere-
sami narodowymi, co mogliśmy w praktyce zaobserwować w początkowych latach 
światowego kryzysu finansowego 2007-2015, kiedy to poszczególne banki i fundu-
sze inwestycyjne wycofywały kapitał z innych krajów, aby wspomóc kapitałowo swój 
kraj rodzimy, banki lub inne przedsiębiorstwa państwa macierzystego.

„56) UE to element globalizacji. Euroentuzjaści mówią: »UE przeciwstawia się 
globalizacji«. Oto, jak jest w rzeczywistości: Unia [Europejska] ma rzekomo chro-
nić Europejczyków przed podporządkowaniem całego świata jednemu mocarstwu 
- Stanom Zjednoczonym. Tymczasem już jeden z twórców EWG - Jean Monnet na-
pisał w swych pamiętnikach: »Wspólnota Europejska sama jest tylko krokiem ku 
przyszłym formom organizacji świata«. Również inni wolnomularze nie ukrywają, 
że UE jest tylko etapem na drodze do Stanów Zjednoczonych Świata. Globalizacja, 
której częścią jest powstanie UE, związana jest m. in. ze swobodą przepływu kapita-
łu, która spowodowała oderwanie rynków finansowych od rzeczywistych procesów 
gospodarczych[,] polegających na wytwarzaniu rzeczywistych produktów i usług. 
Przepływ kapitału spekulacyjnego niekorzystny jest zwłaszcza dla słabszych gospo-
darek, w których takie wirtualne procesy mogą doprowadzić do jak najbardziej real-
nych kryzysów. Tempo zmian gospodarczych wpływa na powiększającą się przepaść 
pomiędzy poziomem życia w krajach wysoko[rozwiniętych] i słabiej rozwiniętych[,] 
i może doprowadzić do globalnych konfliktów”2.

Unia Europejska to faktycznie unia dwóch prędkości pod względem gospodar-
czym, Polska jako kraj całkowicie zmarginalizowany ekonomicznie będzie zawsze w 
ramach UE krajem drugiej kategorii i nie dogoni nigdy krajów wysoko rozwiniętych 
UE i w ogóle nawet nie zbliży się zbytnio do poziomu ekonomicznego owych krajów 
wysoko rozwiniętych, jak wynika to z analizy autorskiej. Omawiani autorzy (2003) 
dali historyczne przykłady analogicznych procesów zjednoczeniowych w Europie, 
np. w związku ze zjednoczeniem Włoch w XIX w. czy zjednoczeniem Niemiec w koń-
cu XX w. Pokazali, że zjednoczenie nie oznacza konwergencji ekonomicznej, konwer-
gencji gospodarczej i konwergencji kulturowej, ale przeciwnie - często zaostrza i 
petryfikuje różnice, a petryfikacja różnic ekonomiczno-gospodarczych ma charakter 
trwały, nawet w obrębie jednego narodu, mieszkającego w różnych regionach dane-
go państwa (np. północne i południowe Włochy, zachodnie i wschodnie Niemcy, tak 
jest do dziś, owe różnice bynajmniej nie znikają). 

2  P. Döerre, S. Papież, Unia? Nie, dziękuję! 101 powodów, dla których Polska nie powinna wchodzić do Unii 
Europejskiej (wersja skrócona), wyd. „Zawsze Polska”. Kampania Antyunijna [Klub „Fides et Ratio”], Kraków 
2003, s. 29.
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Podobnie dochodzi do petryfikacji różnic ekonomicznych i gospodarczych pomię-
dzy narodami mieszkającymi w różnych państwach. Różnica ekonomiczna pomię-
dzy bogatymi państwami tzw. Północy, a biednym tzw. Południem nasila się, a nie 
zmniejsza.

„57) Przepaść gospodarcza między krajami Europy Zachodniej a Polską będzie 
się pogłębiać w ramach Unii [Europejskiej]. Euroentuzjaści mówią: »Integracja 
polityczna doprowadzić musi do szybkiej integracji gospodarczej, która wyrówna 
szanse rozwoju gospodarczego Polski w stosunku do krajów Europy Zachodniej«. 
A tymczasem: Po wejściu w skład wspólnego organizmu politycznego[,] przepaść 
ekonomiczna pomiędzy sąsiadującymi ze sobą regionami powiększa się[,] zamiast 
się zmniejszać. Ponad 130 lat upłynęło od zjednoczenia Włoch i różnice pomiędzy 
bogatą północą a biednym południem nie zmniejszyły się, pomimo usilnych działań 
kolejnych rządów. Na południu najwyższe jest bezrobocie, najgorsze zarobki. Naj-
większe korzyści ze zjednoczenia odniósł Piemont, stojący wówczas na wyższym[,] 
niż inne regiony[,] poziomie rozwoju gospodarczego. Jeszcze bardziej dramatycznie 
wygląda sytuacja wschodnich landów Niemiec [w 2002 r.] w 12 lat po zjednoczeniu 
[w 1990 r.]. Tereny Meklemburgii powoli wyludniają się, liczba urodzeń spadła tam 
przeszło o połowę, a liczba ludności zmniejszyła się o ok. 1 mln [milion] wskutek 
masowej migracji młodych na zachód. Nie jest więc wykluczone, że po wejściu Pol-
ski do UE, pod względem poziomu gospodarczego będziemy się oddalać od Europy 
Zachodniej, zamiast do niej [Europy Zachodniej się] zbliżać”3.

W latach 2004-2016 wyjechało „za chlebem” z Polski do krajów Zachodniej Eu-
ropy kilka milionów ludzi, głownie młodych, w wieku rozrodczym, to jest faktem 
(ekonomiści w obliczeniach podają tu różne liczby, najczęściej od 2 do 3 mln, tu dla 
ilustracji problemu nie chodzi o precyzyjne dane ilościowe, ale o pokazanie ogólnego 
trendu, tendencji i kierunku migracji). 

Gospodarczo stracimy na włączeniu naszego kraju do UE, jak stwierdzili P. Döer-
re i S. Papież (2003). Wynika z ich argumentacji, że poziom życia obywateli w Pol-
sce podniósłby się szybciej a nasz kraj rozwinąłby się bardziej, gdyby Polska nie 
wstąpiła do UE i gdyby rozwijała się samodzielnie poza strukturami UE, zachowując 
wszystkie atrybuty suwerennego państwa narodowego, kierując się polskim inte-
resem narodowym, polską racją narodową i polską, państwową racją stanu w go-
spodarce i w modernizacji kraju. Do ok. 2050 r. nie dorównamy krajom zachodnim 
pod względem wysokości produktu krajowego brutto (PKB), liczonego per capita, 
na jednego mieszkańca Polski, jeśli wstąpimy do UE, jak sugerowali autorzy (2003). 
Wstąpienie do UE albo zahamuje nasz rozwój, albo nie przyśpieszy owego rozwoju 
w takim stopniu (w ekonomii – to tzw. „pułapka średniego rozwoju”), w jakim mógł-
by być on przyśpieszony, gdyby Polska była poza strukturami UE – tak rozumowali 
dwaj ww. krakowscy politycy (2003).

„58) Nasz wzrost gospodarczy będzie za mały, byśmy mogli dogonić Europę w 
tym półwieczu. Euroentuzjaści mówią: »Po wejściu do UE pod względem rozwoju 
ekonomicznego wkrótce dogonimy Europę zachodnią«. Fakty są takie: Nawet, jeśli 

3  Tamże, s. 30.
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istotnie Polska po wejściu do UE zacznie doganiać ekonomię krajów »15« [piętnast-
ki], to tempo tego pościgu może być niewystarczające, by pod względem rozwoju go-
spodarczego zrównać się z Europą Zachodnią w dającej się przewidzieć przyszłości. 
Zgodnie z szacunkiem Wiedeńskiego Instytutu Międzynarodowych Studiów Ekono-
micznych, zakładając, że do roku 2015 produkt krajowy brutto (PKB) zwiększać się 
będzie w krajach UE o 2 proc. rocznie, a w Polsce o 4 proc. rocznie - w roku 2015 
nasz kraj osiągnie jedynie 56 proc. średniego poziomu PKB [liczonego] na jednego 
mieszkańca w krajach Unii [Europejskiej] (obecnie stanowi ok. 42 proc.)4. Według 
innych analiz, osiągnięcie przez Polskę w ciągu 25 lat [-poziomu wysokości] śred-
niego unijnego PKB [w przeliczeniu] na 1 mieszkańca mogłoby być możliwe jedynie 
w przypadku tempa wzrostu utrzymującego się przez ćwierć wieku na poziomie 
6 proc. (zakładając tempo wzrostu UE - 2 proc.)5. Prognozy instytucji takich[,] jak 
OECD i MFW na lata 2000-2010 wskazują, że tempo wzrostu PKB [w] Unii [Europej-
skiej] będzie jedynie [o] 1 proc. mniejsze[,] niż [tempo wzrostu PKB] Polski!”6.

Oznaczało to niemożliwość dorównania przez Polskę poziomowi PKB per capita 
w krajach zachodnich „piętnastki” w ciągu prawie sześćdziesięciu lat, gdyby relacje 
owych temp wzrostowych (w krajach dawnej „piętnastki” i w Polsce) się utrzyma-
ły na trwałe. Oto dla porównania przytaczam fakty (2015): Produkt Krajowy Brut-
to Polski wyniósł 14 650,12 USD rocznie, a PKB strefy euro w tym samym czasie 
(2015): 38 594,34 USD rocznie7 (przy czym do strefy euro wchodzą nie tylko prawie 
wszystkie kraje danej „piętnastki”, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, Szwecji i Danii, ale 
też kilka krajów nowych, np. Cypr, Słowacja, Słowenia, Litwa, Łotwa, Estonia). PKB 
Polski per capita stanowi więc zaledwie 37,95% PKB per capita w krajach strefy 
euro. Dystans PKB liczonego na jednego mieszkańca Polski wobec PKB liczonego 
per capita mieszkańców krajów UE z dawnej „piętnastki” rośnie, zamiast maleć, po 
wstąpieniu Polski do UE, licząc procentowo.

Jak pokazała rzeczywistość kryzysu finansowego końca pierwszej dekady XXI w. 
ww. dwaj autorzy katolicko-narodowi (2003) mieli rację, ponieważ podobnego typu 
kraje pozostające poza strukturami UE (np. Turcja) rozwijały się szybciej w tym sa-
mym okresie, niż kraje wchodzące w skład UE, gdzie m.in. rozbudowana biurokracja, 
rozbudowany system koncesji i limitów produkcji, wirtualne finanse hamują prawi-
dłowy rozwój gospodarczy. Korzyści Polski z uczestnictwa w strukturach UE są mi-
nimalne (symboliczne), a koszty ponoszone przez Polskę w celu dostosowania się do 
wymagań UE - maksymalne (ogromne straty w porównaniu do realnych korzyści). 

I odwrotnie - „stare” kraje UE, czyli państwa dawnej „piętnastki” - otrzymują 
maksymalne korzyści z przystąpienia Polski do UE, głównie rynki zbytu i rezerwuar 

4  Autorzy w tym miejscu powołali się na publikację autorstwa Pawła Bożyka, analityka ekonomicznego. Zob.: P. 
Bożyk, Porównanie poziomu rozwoju krajów CEFTA i Unii Europejskiej [w:] Korzyści i zagrożenia związane z 
przewidywanym członkostwem krajów CEFTA w Unii Europejskiej. Praca zbiorowa, pod redakcją Pawła Boży-
ka, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2000, s. 57. 

5  Autorzy w tym miejscu powołali się na publikację Witolda M. Orłowskiego, ekonomisty. Zob. W. M. Orłowski, 
Możliwości osiągnięcia poziomu ekonomicznego krajów Unii Europejskiej przez kraje CEFTA, [w:] Korzyści i 
zagrożenia związane z przewidywanym członkostwem krajów CEFTA w Unii Europejskiej. Praca zbiorowa, pod 
red. Pawła Bożyka, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2000, s. 93. 

6  P. Döerre, S. Papież, Unia? Nie, dziękuję..., dz. cyt., tamże, s. 30.
7  URL: http://pl.tradingeconomics.com/country-list/gdp-per-capita [dostęp: 26.01.2017].
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sezonowej, taniej siły roboczej, stopniowe przejmowanie przez obce państwa pol-
skiego majątku narodowego i bogactw naturalnych za bezcen, drenaż mózgów, czyli 
przejmowanie za darmo dobrze wykształconych, młodych Polaków i Polek (wyjazdy 
polskich, wysoko wykwalifikowanych specjalistów, których „bezpłatna” edukacja w 
Polsce wszak kosztowała polskiego podatnika niemało), „drenaż” ludności także w 
celach poprawy stanu demograficznego u siebie (czyli przechwytywanie tzw. „kapita-
łu ludzkiego” – termin ekonomiczny, instrumentalizujący jednak osobę ludzką), przy 
minimalnym wkładzie samych tych państw Zachodniej Europy, które przejmują ludzi 
i kapitał materialny.

Wstąpienie Polski do UE jest wyłącznie w interesie UE, a nie w interesie Polski - jak 
wynika z wypowiedzi P. Döerre i S. Papieża (2003). Rzeczywistość, potwierdziła w 
dużej mierze owe hipotezy (twierdzenia), zwłaszcza po kilkunastu latach realnego 
członkostwa Polski w UE. Propagandowo jednak lewicowo-liberalne, polskojęzyczne 
mass media w Polsce (służące obcym interesom, a nie Narodowi Polskiemu) głosiły 
i głoszą co innego, wbrew realiom. To przypomina sytuację trwałej manipulacji me-
dialnej (ideologicznego matriksu) z okresu późnych lat siedemdziesiątych XX w., czyli 
tzw. propagandę sukcesu. Polska zadłuża się w zawrotnym tempie, dług publiczny 
osiągnął (2015) w przybliżeniu kwotę około jednego biliona złotych, czyli około 250 
miliardów euro, tj. ponad 300 miliardów dolarów, według zmiennych kursów walut 
(nie licząc księgowej „sztuczki” ministra finansów dotyczących Otwartych Funduszy 
Emerytalnych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w wyniku której obniżono kre-
atywnie, „na papierze” dług Polski o ponad sto miliardów złotych). Do tego należy po-
liczyć perspektywiczne zadłużenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – wynoszące 
szacunkowo około 2 biliony złotych. Razem to około 3 biliony złotych realnego długu 
(wymagalnego i niewymagalnego) Państwa Polskiego (stan na 2015 r.).

Wyprzedane zostały za bezcen nasze najlepsze, ostatnie, strategiczne zakłady 
pracy i wytwórnie dóbr narodowych, w tym - elektrownie, kopalnie miedzi, srebra i 
złota, giełda papierów wartościowych itd. Nadto faktycznie w interesie stoczni nie-
mieckich, przejmujących zamówienia stoczni polskich - zniszczone zostały stocz-
nie w Polsce, gdy w tym samym czasie rząd francuski uratował stocznie francuskie 
przed upadkiem poprzez nacjonalizację, więc było to wykonalne, wbrew jakoby nie-
zmiennym zasadom UE. 

Wyprzedano de facto po części prawo do eksploatacji złóż gazu, ropy i złóż geoter-
malnych. W przygotowaniu do wyprzedaży były za rządów PO-PSL m. in. lasy państwo-
we wraz z ziemią i bogactwami pod nimi zalegającymi - w sumie jest to jedna czwarta 
powierzchni terytorium Polski. Przygotowano za czasów tej lewicowo-liberalnej ko-
alicji wyprzedaż potężnych złóż węgla brunatnego za bezcen i wiele złóż innych cen-
nych energetycznych surowców. Tylko wspólna akcja protestacyjna wielu milionów 
Polaków i Polek, a w konsekwencji – wyniki wyborów w 2015 r. przerwały te anty-
patriotyczne przygotowania wyprzedażowe polskiego majątku narodowego. Lewico-
wo-liberalni kompradorzy w Polsce postępowali, postępują i nadal będą postępować, 
jeśli tylko będą u władzy, zawsze na ogół wbrew polskiemu interesowi narodowemu, 
wbrew polskiej racji stanu, zachowując się jak rządcy byłych kolonii afrykańskich, któ-
rzy za bezcen wyprzedali swoje złoża surowcowe zagranicznym przedsiębiorstwom     
i państwom zachodnim, co zubożyło owe kraje afrykańskie jeszcze bardziej.
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W Polsce nabywcami polskiego majątku narodowego stają się głównie przedsię-
biorstwa z krajów dawnej „piętnastki” EWG/UE oraz USA, w tym szereg zachodnich 
przedsiębiorstw państwowych (lub samorządowych), np. w energetyce - niemiec-
kich, francuskich, szwedzkich. Państwa dawnej „piętnastki” za drobny ułamek war-
tości stały się właścicielami dużej części polskiego majątku narodowego i nadal chcą 
przejmować polską własność, maksymalnie, ile się da, za bezcen, a kleptokratyczne, 
skorumpowane, polskojęzyczne, kompradorskie rządy lewicowo-liberalne, zapa-
trzone w ksenokrację to przez dziesiątki lat umożliwiały na coraz większą skalę, 
wbrew narodowi, wbrew polskiemu interesowi narodowemu, wbrew polskiej racji 
stanu. To działalność antypatriotyczna w sferze gospodarki i ekonomii, antywzór 
patriotyzmu i „wzór” zdrady narodowej, zaprzaństwa w zakresie gospodarczym.

Poza dostosowaniem się do życzeń zachodnich mocodawców, dostosowanie pol-
skich przedsiębiorstw do wymogów unijnych polegało m. in. na tym, że wpierw 
dokapitalizowywano je pieniędzmi polskiego podatnika, a następnie sprzedawano 
poniżej wartości księgowej, a nawet poniżej kosztów dokapitalizowania - przed-
siębiorstwom zagranicznym, zachodnim. Liberalno-postkomunistyczna, kompra-
dorska kleptokracja w III RP/PRL budziła i nadal budzi słuszną reakcję środowisk 
patriotycznych, katolicko-narodowych, jednak patriotyczne głosy narodowców były 
całkowicie ignorowane przez rządzących lewicowych ‘liberałów’ czy postkomuni-
stów, zwłaszcza w zakresie gospodarczym.

W tej sytuacji może się zdarzyć, że Polska pozostanie niedługo z niespłacalnymi 
długami publicznymi i bez jakiegokolwiek majątku narodowego, a więc liberalizm i 
postkomunizm to była błędna polityka antynarodowa, antypolska, antypatriotyczna, 
wbrew polskiemu interesowi narodowemu. Politykę taką prowadzono celowo, prak-
tykowała ją antypolska, antychrześcijańska opcja liberalno-lewicowa (pogańska ko-
alicja tzw. ateistów państwowych), czyli liberałów i postkomunistów w okresie od 
1989 do 2015 r. (z małymi przerwami, np. za rządów premiera Jana Olszewskiego 
1991/1992 czy rządów Prawa i Sprawiedliwości – Ligi Polskich Rodzin i Samoobro-
ny 2005-2007 oraz rządów Prawa i Sprawiedliwości od 2015 r.). Lewicowo-liberalna 
kleptokracja ignorowała merytoryczne głosy ekspertów ze środowisk narodowych 
i patriotycznych (prawicowych, konserwatywnych). Wyprzedaż majątku Polski za 
bezcen jest znanym faktem w tzw. III RP. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, w myśl za-
sad patriotyzmu gospodarczego, od końca 2015 r. próbuje przeciwstawić się tym 
negatywnym, kleptokratycznym, kompradorskim tendencjom wyprzedaży polskie-
go majątku narodowego i oszustw podatkowych, dokonywanych przez zagraniczne 
i rodzime, mafijne „przedsiębiorstwa” w Polsce (bezkarne niepłacenie podatków, 
bezkarne wyłudzanie zwrotu podatku VAT – w skali ok. 80 miliardów PLN rocznie 
do 2015 r. itd.). Wejście UE do Polski (sic!) tylko ułatwiło te gigantyczne oszustwa 
na szkodę Polaków, wcale nie zahamowało ich, ale wręcz przeciwnie – powiększyło 
możliwości oszukiwania polskiego państwa wskutek swobodnego, niekontrolowa-
nego wypływu kapitału z Polski do innych państw.

Rzeczywiste koszty dostosowania się Polski do UE są dużo większe, niż tylko wy-
mieniane kilkanaście miliardów euro, bo obejmują utracony bezpowrotnie wielobi-
lionowy (sic!) majątek narodowy, który przeszedł za bezcen, tj. za kilka procent jego 
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rzeczywistej wartości, na rzecz właścicieli zagranicznych i nie pracuje już dla Polski, 
a do czego Polska została zmuszona przez państwa zachodnie przez odpowiednio 
szkodliwą dla nas politykę gospodarczą, od lat 90. XX wieku, stymulowaną m.in. za 
pomocą przejętych za bezcen przez Zachód polskich banków, prowadzących odtąd 
antypolską politykę kredytową (udzielanie kredytów wyłącznie na import towarów 
z państw UE, a faktyczne nieudzielanie kredytów na eksport do państw UE z Polski) 
itd., co prowadziło do utraty płynności finansowej przez polskie przedsiębiorstwa 
produkcyjne, proeksportowe i w konsekwencji ich upadek, bankructwo.

W niniejszym tekście pokazano kolejne, wybrane argumenty (gospodarcze, fi-
nansowe) S. Papieża i P.Döerre’go w ramach uniosceptycznego modelu patriotyzmu. 
Argumenty te próbowano zestawiać wybiórczo z sytuacją Polski po wstąpieniu do 
UE. Argumentacja, po części już historyczna, obrazuje sposób myślenia kategoriami 
pronarodowymi, realistycznymi i może być użyta w dyskusji jako przykład innego, 
niż bezkrytyczny, prounijny integraryzm, spojrzenia na rzeczywiście polski, gospo-
darczy interes narodowy. Tekst może posłużyć za kanwę dyskusji w ramach wycho-
wania patriotycznego. Na czym polega realny patriotyzm gospodarczy? Na czym po-
lega polski, gospodarczy interes narodowy? Jaki ma być model patriotyzmu gospo-
darczego w Polsce i jak wychowywać następne pokolenia do owego patriotyzmu?

  
Streszczenie:
1. Celem artykułu jest pokazanie elementów uniosceptycznej koncepcji patrioty-

zmu w Polsce na przykładzie wybranych poglądów dwóch krakowskich polityków 
– Stanisława Papieża (ur. 1965) i Piotra Döerre’go (ur. 1973) z lat 2002-2003. 2. Me-
todologia. Autor posłużył się historiograficzną metodą analizy dokumentu. 3. Głów-
ne wyniki analizy. Tekst ukazuje gospodarcze, finansowe argumenty P. Döerre’go i S. 
Papieża przeciwko wejściu Polski w Unii Europejskiej. To wynika z faktu przyjęcia 
określonego modelu patriotyzmu polskiego (narodowego, opartego o chrześcijań-
ską cywilizację). W tekście analizowane są wybrane kwestie dotyczące m.in. nowo-
czesnego patriotyzmu gospodarczego, polskiego interesu narodowego w związku 
z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Autor omawia racjonalne argumenty na 
rzecz eurorealizmu (uniosceptycznego patriotyzmu w ekonomii). 4. Ograniczenia 
wyników analizy. Artykuł jest przyczynkiem do dyskusji patriotycznych postaw Po-
laków w ramach pedagogiki kultury narodowej. Ograniczenia dotyczą odniesienia 
do uniosceptycznego (eurorealistycznego) modelu patriotyzmu polskiego. 5. Impli-
kacje praktyczne. Wyniki analiz można zastosować w dyskusji w polityce polskiej 
jako racjonalne argumenty na rzecz wzmocnienia kompetencji Państwa Polskiego 
(kosztem zmniejszenia kompetencji UE) i wzmocnienia patriotyzmu gospodarczego 
w Polsce (wychowanie patriotyczne). 6. Implikacje społeczne. Wyniki analiz odno-
szą się do bytu narodowego Polaków i akcentują cel, w którym Polski Naród jest 
rzeczywistym gospodarczym suwerenem w Polsce. 7. Oryginalność artykułu (nowa 
wartość, nowość). Artykuł pokazuje źródłowo uniosceptyczną, eurorealistyczną 
wersję gospodarczego modelu patriotyzmu polskiego na przykładzie wybranych 
fragmentów katolicko-narodowej koncepcji Stanisława Papieża i Piotra Döerre’go 
(2002-2003), dwóch liderów krakowskiego Klubu „Fides et Ratio”, odnoszących się 
racjonalnie do kwestii gospodarczych w relacjach Polski oraz Unii Europejskiej.
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Słowa-klucze: patriotyzm, pedagogika kultury narodowej, naród, państwo, Euro-
pa, Polska, Unia Europejska, Stanisław Papież (1965-), Piotr Döerre (1973-), nowo-
czesny patriotyzm gospodarczy, polski interes narodowy,

Summary:
Union-sceptic Patriotism by S. Papiez and P. Döerre (Polish Patriotic National Inte-

rest)
1. The goal of this article jest presentation some elements of Union-skeptical idea 

of patriotism in Poland, on example of selected opinions of two politicians: Stanislaw 
Papiez (born 1965) and Piotr Doerre (born 1973) from Cracow in the years 2002-2003. 2. 
Methodology. An author used historiographical method for analysis of document. 3. 
The main results of analysis. This text presents economic arguments (right) used by P. 
Döerre and S. Papiez against entry Poland to the European Union. It is due to (it stems 
from) the fact of the adaptation of a particular model of Polish patriotism (national 
based on Christian civilization). In the text there are analyzed selected questions (the 
modern economic patriotism, the Polish public interest) concerning in connection 
with the entry into the European Union. The author discusses the rational arguments 
in favor of Eurorealism (Union-skeptical patriotism), he is indicating – encouraged 
by rational arguments – critical of the European Union – economic national patrio-
tism. He points idea: nation as a sovereign subject, the state as an instrument in the 
hands of nation. The author describes the problems of Polish patriotism in economy. 
4. Limitations of results of analysis. This article is a contribution to the discussion of 
patriotic attitudes of Poles in the frame of the pedagogy of national culture. Restric-
tions (limitations) apply to references to Union-skeptical (Eurorealistic) model of 
economic Polish patriotism. 5. Practical implications. Results of analyzes may be used 
in the discussion in Polish politics as a rational argument for strengthening the com-
petence of the Polish State (at the reduction of the EU competence) and the strength-
ening of economic patriotism in Poland (patriotic education). 6. Social implications. 
The results of analyzes related to the Polish nation and emphasize the purpose for 
which the Polish nation is the real sovereign in Poland. 7. The originality of the article 
(new value, novelty). The paper presents source-based Union-skeptical, Eurorealistic 
version of the model of Polish economic patriotism, based on selected parts of the 
Catholic-national concept by Stanislaus Papiez and Peter Döerre (in the years 2002-
2003), two leaders of Krakow Club “Fides et Ratio” rationally related to the question 
of the Modern Economic Patriotism, the Polish Public Interest. It concerns rationally 
to the economic relations between Poland and the European Union.

Key-words: patriotism, pedagogy of national culture, nation, ethnicity, state, Eu-
rope, Poland, the European Union, Stanislaw Papiez (1965-), Piotr Döerre (1973-), 
modern economic patriotism, Polish public interest
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Przebaczenie podstawowym warunkiem 
prawidłowego rozwoju osobowości 
człowieka.

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiel-cach na 
kierunku pedagogika o specjalności resocjalizacja i profilaktyka społeczna. Obecnie dokto-rantka Wydziału Pe-
dagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Specjalizuje się w terapii uzależnień. Zaintere-
sowania naukowo-badawcze: profilaktyka zdrowia, metody pracy z osobami uzależnionymi, z zaburzeniami zacho-
wania, z zaburzeniami rozwojowymi, naturalne i wspomagające metody lecznicze.

 

mgr Elżbieta Klima – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wstęp
Celem publikacji jest ukazanie w jaki sposób doznane w przeszłości, a szczegól-

nie w okresie dzieciństwa krzywdy i urazy, które zostały zadane człowiekowi przez 
osoby bliskie - mogą wpływać na dalsze jego życie, blokować lub zniekształcać jego 
rozwój psychospołeczny, utrudniać codzienne życie i funkcjonowanie w relacjach 
interpersonalnych. Publikacja ukazuje wartość przebaczenia w życiu człowieka, 
które stanowi podstawę do dokonania zmiany w jego egzystencji. Pozwala na wy-
zwolenie się z dotychczasowego bolesnego, nieszczęśliwego i niezmiennego życia, 
które wypacza prawidłowy rozwój osobowości jednostki, uwalniając ją od męczą-
cych destrukcyjnych myśli, emocji i uczuć, a tym samym pozwalając jej cieszyć się 
życiem, pogodzić się z przeszłością, z tym co już przeminęło i podążać w kierunku 
rozwoju. Publikacja wskazuje na związek zachodzący pomiędzy rozpamiętywaniem 
doznanych krzywd i urazów a stanem psychicznym człowieka hamującym i znie-
kształcającym rozwój osobowości człowieka. 

Wartość przebaczenia w ujęciu różnych autorów
Zagadnienie przebaczenia jeszcze w latach siedemdziesiątych XX wieku stanowiło 

sferę rozważań filozoficznych i teologicznych. Pomijano obszar przeżyć wewnętrznych 
człowieka związany z przebaczeniem, jak również konsekwencji związanych z „dźwi-
ganiem” latami w sobie poczucia wyrządzonych krzywd i doznanych urazów. Dopiero 
w miarę rozwoju psychoterapii i podjęcia przez nią kwestii winy i krzywdy, oraz jej 
znaczenia dla psychiki i funkcjonowania człowieka, nauka również zainteresowała się 
tą tematyką, zaczęto opracowywać pierwsze teorie dotyczące przebaczenia - zwłasz-
cza z psychologicznego punktu widzenia, opracowano techniki i strategie prowadzące 
do pojednania i wybaczenia1. W literaturze naukowej przedmiotu funkcjonuje wiele 
definicji i znaczeń przebaczenia. Na wstępie należałoby zatem przytoczyć terminolo-
gię przebaczenia, której każdy człowiek nadaje inne znaczenie. Każdy posiada pewną 
wizję i własny pogląd na przebaczenie. Jedni utożsamiają ją z emocjonalną słabością, 

1  R. Jaworski, Przebaczenie w psychoterapii. [w:] Pedagogia Christiana2/38 , Warszawa 2016, s. 141.
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a inni z odwagą i wysokim stopniem moralności. Aby zatem doszło do przebaczenia 
należy znać i rozumieć jego znaczenie2. Poniżej przedstawiono terminologię i znacze-
nie przebaczenia w ujęciu różnych autorów:

Eileen Barris-Dunchunstang definiuje przebaczenie jako (…)proces, który poka-
zuje, jak uzdrowić emocjonalny ból przez inne spojrzenie na krzywdziciela. Chodzi tu 
o zmianę sposobu postrzegania siebie i otaczającego świata. Przebaczenie to ważna 
część procesu uzdrawiania. Dzięki niemu można pozbyć się gniewu, bólu i cierpienia.
(…) przebaczenie wymaga zmiany sposobu percypowania i osądów. (...) Pojęcie prze-
baczenia odnosi się do dobrowolnego gestu, przez który ktoś decyduje, jak poradzić 
sobie z wydarzeniem z przeszłości3. Autorka uważa, że przebaczenie polega na przy-
jęciu innej perspektywy w podejściu do krzywdziciela, ujęciu go od innej strony (za-
uważenia również jego zalet, dostrzeżenia doznanych również przez niego urazów). 
Podejście takie pozwala na wyzwolenie się z bolesnych uczuć i emocji, umożliwia 
inne spojrzenie na siebie, krzywdziciela i otaczający świat, pozwala zaprzestać osą-
dzania i oskarżania. Tak pojmowane przebaczenie prowadzi do uzdrowienia czło-
wieka z bolesnej przeszłości, umożliwia mu dokonanie zmian i dostrzeżenie wielu 
radości w życiu prowadząc go do rozwoju.

Lee Jampolsky twierdzi, że przebaczenie zawsze zapewnia spokój umysłu. (…). 
Myślenie w kategoriach ataku i obrony stało się normą dla wielu z nas. (…) Jeśli 
pragniemy bezpieczeństwa i pokoju, czy to w kontaktach interpersonalnych, czy mię-
dzynarodowych, musimy zmienić sposób myślenia i zrezygnować z ataku i obrony na 
rzecz przebaczenia. Przebaczenie wymaga subtelnej zmiany percepcyjnej: przesunię-
cia uwagi z różnic między nami na podobieństwa4. Idąc za tym, można powiedzieć, 
że współczesny człowiek sądzi, że jedynie posługiwanie się takimi działaniami w 
stosunkach z innymi ludźmi jak atak i obrona zapewnia bezpieczeństwo społecz-
ne i gwarantuje pokój. Przekonanie takie jest jednak złudne, gdyż w rzeczywistości 
wprowadza w życie człowieka niepokój, rodzi chęć odwetu, wyrównania rachunków, 
wywołuje złość, poczucie braku spokoju i inne negatywne uczucia, a jedynie prze-
baczenie przynosi człowiekowi spokój umysłu, daje zrozumienie i prowadzi do sa-
tysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi i pokojowego rozwiązywania konfliktów. 
Autor zaleca również zauważanie tego co dobre i wspólne w interakcjach z innymi 
ludźmi i koncentrowanie się na tym - a nie na wadach innych i przeciwnościach.

Według Ewy Woydyłło przebaczenie oznacza, że przestajemy oczekiwać czegokol-
wiek od osoby, która nas skrzywdziła. Uwalniamy ją od ciężaru winy i przestajemy 
oglądać się wstecz. Nie zastanawiamy się dlaczego doszło do krzywdy. Zaczynamy my-
śleć co teraz zrobimy. Decyzja o przebaczeniu otwiera nowe perspektywy dla obydwu 
stron5. Podejście takie prowadzi do zaprzestania rozpamiętywania krzywdzących 
zdarzeń z przeszłości, osądzania i obwiniania, zaprzestania zajmowania się prze-
szłością i zwróceniu uwagi na teraźniejszość i przyszłość. Postawa taka pozwala się 
otworzyć na nowe cele, dostrzec pozytywne strony życia, dostrzec w krzywdzicielu 
też dobre cechy poprzez dokonanie refleksji, np. zastanowienie się: „Być może czło-

2  E. Barris-Dunchunstang, Przebaczenie, Wyd. PURANA, Wrocław 2007, s. 23.
3  Tamże, s. 23-24.
4  L. Jampolsky, Leczenie uzależnionego umysłu, J. Santorski &Co Agencja Wydawnicza, Warszawa 2008, s. 111-

112.
5  E. Woydyłło, Rak duszy O alkoholizmie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009, s. 113 – 114.
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wiek ten również doznał od nas krzywdy”. Dostrzeżenie tego może pomóc pogodzić 
się z krzywdzicielem, wyjaśnić pewne kwestie, co może doprowadzić do naprawy 
relacji i uwolnić obie strony od psychicznego ciężaru. 

David Augsburger pisze: Wraz z rozpamiętywaniem i przetwarzaniem wydarzeń 
z przeszłości przywiązujemy się do nich, nawet jeśli zdajemy sobie sprawę, że prze-
minęły. Przeszłość żyje tylko w naszej pamięci i w swoich materialnych konsekwen-
cjach w świecie. Więc zamiast zaakceptować konsekwencje przeszłości i zastanowić 
się nad sposobami ich zmienienia lub zlikwidowania, odmawiamy im prawa bytu, 
próbujemy cofnąć czas, odwrócić je. Oba te działania są sposobami przywiązywania 
się do przeszłości i traktowania jej jak teraźniejszości. (… ). Przebaczenie polega na 
pozwoleniu temu, co było przeminąć, a temu, co nadchodzi zdarzyć się, temu zaś, 
co dzieje się teraz trwać. Przebaczając rozstajemy się z przeszłością. Rezygnujemy 
z naszych przeświadczeń, podejrzeń, ostrzeżeń przed błędami na przyszłość, aby 
powitać z nadzieją to co niesie chwila6. Podejście autora wskazuje, że człowiek po-
przez doznane urazy i „pielęgnowane” odczucia krzywdy zatrzymał się w swoim 
życiu w przeszłości, na której pomimo upływu czasu nieustannie się koncentruje 
– angażując swój czas, myśli i emocje, uniemożliwiając tym samym zaistnienie 
teraźniejszości i dokonanie zmian w swoim życiu. Człowiek taki jest zablokowany 
na pozytywne zmiany – dla niego przeszłość, teraźniejszość, przyszłość wygląda-
ją tak samo. Przebaczenie zatem pozwala oderwać się od przeszłości, odejść temu 
co już przeminęło i nastawić się na to co nowe, zobaczyć przed sobą nowe per-
spektywy jakie oferuje rzeczywistość. Przebaczenie polega na uwolnieniu psy-
chiki od dotychczasowych przekonań, podejrzeń i uprzedzeń, poprzez co może 
uchronić przed popełnieniem podobnych błędów w przyszłości. 

Analizując definicję przebaczenia z perspektywy osoby skrzywdzonej można 
powiedzieć, że przebaczenie polega na jej osobistym zadaniu uwolnienia się od 
śladów utrwalonej krzywdy7, w trakcie którego dochodzi do wewnętrznej prze-
miany człowieka, któremu utrwalona krzywda wyrządziła wiele długotrwałych i 
dotkliwych szkód8.

Jerzym Mellibruda uważa, że przebaczenie to przede wszystkim bardziej kon-
struktywne porządkowanie sfer tych uczuć, wyobrażeń i sposobów reagowania, 
które zostały kiedyś zaburzone doświadczeniem krzywdy. Najważniejsze w procesie 
przebaczenia jest więc wyzwalanie się z destruktywnego wpływu śladu minionych 
doświadczeń. Zamykanie bolesnego rozdziału osobistej historii wymaga rozsta-
wania się ze smutnymi cieniami przeszłości. (..)Przebaczenie jest stopniowym od-
najdywaniem pogody ducha oraz tego rodzaju mocy osobistej, która nie wymaga 
nieustannej walki. Tak rozumiane przebaczenie jest uzdrawiającym spotkaniem z 
samym sobą9. Autor wskazuje, że przebaczenie jest procesem wewnętrznym czło-
wieka, który przebiega w sferze jego myśli, uczuć, emocji i reakcji i wymaga wielu 
przeobrażeń w jego psychice, do których dochodzi poprzez trudny proces zmaga-

6  D. Augsburger, Sztuka przebaczania czyli o prawdziwym i pozornym przebaczeniu, Oficyna Wydawnicza 
„Vocatio”, Warszawa 1998, s. 54, 58.

7  J. Mellibruda, Rany i blizny psychiczne, Wydawnictwo Zielone Drzewo Instytut Psychologii Zdrowia, 
Warszawa 2015, s. 107 -108.

8  Tamże, s. 107 -108.
9  Tamże, s. 108.
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nia się ze śladami cierpienia, bezsilności i niesprawiedliwości10.
Wiele osób nie dokonuje aktu przebaczenia, gdyż kojarzy go ze słabością. Po-

dobne podejście do przebaczenia zakorzenione jest w tradycjach rewolucyjnych. 
Cierpienie i krzywda, są czymś poniżającym i wymagającym rekompensaty – bez-
pośredniego działania, które usunie źródło krzywdy. W czasie rewolucji jednym z 
nadrzędnych haseł jest odmowa przebaczenia dla krzywdzicieli.(…) Należy im się je-
dynie zemsta i kara. Wymierzanie jej jest związane z burzeniem starego porządku. (…)
Krzywdziciele zasłużyli sobie na surowe, a nawet okrutne ukaranie. Tworzą się pod-
stawy nowej moralności, a jedną z ważnych jej przesłanek jest usprawiedliwienie zada-
wania cierpienia dawnym krzywdzicielom. Przebaczenie lub litowanie się nad wroga-
mi traktowane jest przejaw braku dojrzałości rewolucyjnej.(…) Przebaczać -oznacza 
okazywać słabość.(…) Nieprzebaczenie jest więc uważane za źródło siły i gotowość 
do walki o nowy porządek11. Przebaczenie w tym ujęciu ma wydźwięk negatywny, 
nie jest uważane za cnotę i nie ma żadnej wartości, nie świadczy o odwadze lecz o 
słabości człowieka. Idąc za tym nie prowadzi do przemiany wewnętrznej człowieka, 
nie rozwija jego osobowości lecz blokuje jedynie psychikę odciągając ją od tego co 
dobre i ludzkie, a ukierunkowując go na mściwość i poszukiwanie zemsty, nie bacząc 
na to jak ukształtuje się jego dalsze życie. W podejściu tym można odnaleźć para-
doks – na ogół budowanie nowego porządku polega na usprawiedliwianiu przemocy, 
co uruchamia następny cykl przekazywania dalej krzywdy i cierpienia12. Skrzywdzeni 
z czasem stają się krzywdzicielami gnębiąc słabszych i podwładnych wykorzystując 
swoją władzę i wprowadzając nawet przemoc i tyranię.

Warto przytoczyć tutaj również chrześcijańskie ujęcie przebaczenia. Wybaczenie 
krzywdzicielom jest uważane nie tylko za cnotę, ale i za obowiązek chrześcijański.(…) 
Chrystus zmaga się z cierpieniem, ale nie ogarnia go poczucie skrzywdzenia. Można 
to zrozumieć jako przesłanie dla wszystkich – pokazujące, że nawet w sytuacjach eks-
tremalnych prześladowań i cierpienia istnieje szansa na przetrwanie bez głębokich i 
trudnych do naprawienia uszkodzeń psychicznych. Pod warunkiem, że człowiek ma po-
czucie więzi z ważnym źródłem oparcia, nie traci go oraz nie przestanie wierzyć, że jego 
męka ma głębszy sens oraz znaczenie w trwałym i wartościowym porządku jego świata 
i życia13. Takie podejście stanowi dla ludzi wierzących źródło siły i oparcia, nawet w 
bardzo ciężkich i bolesnych sytuacjach życiowych, przynosi wówczas człowiekowi 
nadzieję i pomoc w dramatycznych i trudnych do przezwyciężenia chwilach. Przeba-
czenie takie jest możliwe tylko wtedy, gdy człowiek pokłada zaufanie w Bogu i do nie-
go dąży - wytrzyma wówczas ból i cierpienie. Bardzo często jednak ciężkie sytuacje 
życiowe i rany psychiczne burzą ukształtowany dotychczas u danego człowieka po-
rządek świata i odcinają go od źródeł oparcia. Człowiek pozbawiony zostaje wówczas 
siły i oparcia, ponieważ rzeczywistość jest nieodgadniona, przerażająca i stanowi dla 
niego źródło niesprawiedliwości i cierpienia, nie zapewnia bezpieczeństwa lecz nie-
sie apatię, przygnębienie i utratę nadziei na zmianę swojego losu. 

W samej psychologii funkcjonuje obecnie wiele szkół i wiele podejść w rozpa-
trywaniu przebaczenia. Dla jednych przebaczenie jest pojedynczym aktem dla 

10  Tamże, s. 108.
11  Tamże, s. 65.
12  J. Mellibruda, jw. s. 65 – 66.
13  Tamże, s. 63 – 64.
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innych złożonym procesem. Psychologia poznawcza łączy przebaczenie ze sferą 
intelektualną – procesem polegającym na zrozumieniu siebie, krzywdziciela i do-
znanej krzywdzie. Podejście psychoanalityczne rozpatruje proces przebaczenia 
w kategoriach przepracowania emocji i uczuć powstałych w związku z doznaną i 
odczuwaną krzywdą. Rozpatrując przebaczenie w wymiarze temporalnym można 
zauważyć również rozbieżność wielu koncepcji w podejściu do przebaczenia (cho-
dzi o lokalizację procesu wybaczenia w czasie). Przedstawiciele koncepcji opartej 
na przeszłości uważają, że należy cofnąć się w czasie, aby dokonać przebaczenia - 
do wydarzeń, kiedy zaistniała krzywda. W innym z kolei podejściu (koncentracja 
na teraźniejszości – tu i teraz) za najważniejsze uznaje się aktualne myśli, emocje 
i przeżycia i obecne zachowanie względem krzywdziciela i stosunek do niego. W 
kolejnym podejściu skoncentrowanym na przyszłości, uważa się, że dla procesu 
wybaczenia najistotniejsze jest antycypowane wyobrażenie lub przeżycie nowych, 
lepszych relacji i doświadczeń, które zacierają przeszłe bolesne krzywdy i doświad-
czenia nadając im inne lub lżejsze znaczenie – co jest niesłychanie ważne zarówno 
dla skrzywdzonego jak i krzywdziciela14.

Przebaczenie jest przemianą wewnętrzną - osobistą (dotyczy zatem tego co 
dzieje się we wnętrzu człowieka), jak również dotyczy stosunków interpersonal-
nych i wiąże się z ich przemianą. W pierwszym przypadku przebaczenie jest pro-
cesem wewnątrz psychicznym polegającym na przemianie negatywnego stosunku 
do krzywdziciela. Przestaje on odgrywać rolę w życiu pokrzywdzonego – pozostaje 
dla niego bierny pod względem doznawanych przez niego przeżyć, uczuć i podej-
mowanych działań. Przedstawicielem tego nurtu jest Robert Enright – założyciel 
Międzynarodowego Instytutu Przebaczenia. Zdaniem R. Enright prawdziwe prze-
baczenie nie wymaga żadnej reakcji drugiej strony. Drugi przypadek reprezentują 
psychologowie chrześcijańscy odwołujący się do ewangelicznych zaleceń dotyczą-
cych przebaczenia - polegających na dążeniu do pojednania, które jest relacją mię-
dzyosobową. Tak pojmowane przebaczenie wymaga odpowiedniej reakcji obydwu 
stron - zarówno ze strony skrzywdzonego jak i krzywdziciela, a zasadniczym celem 
przebaczenia jest uzyskanie pojednania15.

Osobowość człowieka i zaburzenia
Termin „osobowość człowieka” używany bywa w różnych znaczeniach. Naj-

częściej definiowany bywa jako zespół względnie stałych właściwości i procesów 
psychicznych, które to odróżniają daną jednostkę od innych ludzi, wpływający na 
organizację zachowania tej jednostki. co oznacza względną stałość w nabywaniu i 
porządkowaniu doświadczeń, wiadomości i sprawności, oraz w utrwalonym emo-
cjonalnym reagowaniu w relacjach z innymi ludźmi, oraz stałość w wyborze celów 
i wartości. Powoduje to utrwalenie stałych mechanizmów zachowywania się jed-
nostki co jest efektem rozwoju osobowości człowieka. Szczególnie istotne są tutaj 
pierwsze lata życia dziecka, gdzie niewłaściwe postawy rodziców, brak prawidłowej 
więzi emocjonalnej i złe traktowanie dziecka powodują wytworzenie się u dziecka 
wzorów zachowania, które wywierają destrukcyjny wpływ na całe jego dalsze życie 

14  R. Jaworski, jw. s. 142.
15  Tamże, s. 143.
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i które to są bardzo trudne do przezwyciężenia16.
Trwałe wzorce niefunkcjonalnego zachowania powstałe w wyniku braku miłości, 

doznanych w dzieciństwie traum i ciężkich przeżyć definiuje się zaburzeniem oso-
bowości. Zaburzenia te przejawiają się sposobem myślenia i reagowania emocjonal-
nego, często nieadekwatnego do sytuacji, brakiem panowania nad impulsami, nie-
prawidłowymi stosunkami z innymi ludźmi, trwałymi, nieelastycznymi, nieprzysto-
sowawczymi wzorcami zachowań, które bywają sprzeczne z oczekiwaniami innych 
ludzi, oraz mogą powodować cierpienie jednostki i żyjących z nią ludzi i utrudniać 
wzajemne funkcjonowanie17.

Psychika człowieka kształtuje się poprzez trwające przez całe życie procesy 
wymiany informacyjnej z otaczającym światem. Rozwój psychiczny oznacza więc 
proces samoorganizacji jego sytemu psychicznego, który następuje w wyniku gro-
madzenia i opracowywania doświadczenia indywidualnego poprzez asymilowanie 
systemu kodów charakterystycznych dla środowiska kulturowego w którym żyje i 
wzrasta. Kody te w toku socjalizacji i wychowania zostają „wbudowane” w systemy 
funkcjonowania jego mózgu18. Podobnie kodowaniu podlegają doznane przez czło-
wieka urazy i krzywdy.

Człowiek codziennie w swoim życiu podejmuje różne działania, nie zawsze są one 
jednak pozytywne. Czasami upatrując swój własny interes, pogrążając się we własnych 
uczuciach i koncentrując na swoich potrzebach człowiek nie dostrzega potrzeb i podej-
ścia innych ludzi. Podjęte przez niego działania i przejawiane zachowania niejednokrotnie 
eskalują tylko konflikty podczas, których ludzie w nich uczestniczący ranią się wzajemnie 
krytykując i pouczając, minimalizując zalety i wkład w zadanie strony przeciwnej. Sytu-
acje takie rodzą tylko urazy, frustracje, poczucie doznanej krzywdy. Wywołują wzajemną 
wrogość. Człowiek nie zawsze jest świadomy swojego postępowania. Często patrząc przez 
pryzmat własnych krzywd, czuje się urażony, nie widzi, że sam również „rani” innych. 

Człowiek powinien starać się tak postępować, aby jego czyny i zachowania były mo-
ralne i etyczne. Pozytywne w sensie moralnym, etycznym są takie działania, zachowania, 
i takie traktowanie innych, które służą rozwojowi jednostki ludzkiej, a negatywne to te, 
które ten rozwój hamują. Chodzi o rozwój obejmujący wszystkie obszary egzystencji 
człowieka, a więc zarówno fizyczny jak i duchowy obszar, jak również intelektualny i 
emocjonalny, czyli taki rozwój który prowadziłby do ukształtowania głęboko świadomej 
i harmonijnej osobowości człowieka. Konieczna jest do tego znajomość i urzeczywistnia-
nie wartości bez których nie byłby możliwy wszechstronny rozwój jednostki19. Błędnie 
ukształtowany system wartości, wadliwe przekonania i zniekształcony sposób postrzega-
nia zdarzeń i zachowań innych ludzi prowadzi do konfliktów, nieporozumień, zadawania 
psychicznych ran bliskim i sobie. 

W ciągu całego swojego życia człowiek wchodzi w interakcje z różnymi osobami, o 
różnorodnych charakterach i osobowościach, posiadających odmienny bagaż doświad-

16  W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975, s. 206.
17  M. E. P. Seligman, E. F. Walker, D. L. Rosenhan, Psychopatologia, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 

2003, s. 399.
18  M. Tyszkowa, Doświadczenie, kultura i rozwój psychiczny jednostki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersy-

tetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1987, s. 8. 
19  L. Kasprzyk, A. Węgrzycki, Wprowadzenie do filozofii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 

1974, s. 232.
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czeń życiowych. Osoby te prezentują różne wartości, przekonania, co innego jest dla 
nich ważne. Różne są też ich sposoby komunikowania się. Z wieloma osobami człowiek 
jest bardzo związany pod względem emocjonalnym. Są to przeważnie osoby mu bardzo 
bliskie i to one najczęściej dostarczają mu największych emocjonalnych ran na całe jego 
dalsze życie. Osoby te czynią to mniej lub bardziej świadomie - dokonują tego poprzez 
pryzmat własnych dotychczasowych doświadczeń. Młody człowiek jest bardzo wrażliwy 
i podatny na wpływy. Osoby najbliższe są dla niego jedynymi autorytetami –przyjmuje 
najczęściej wszelkie ich uwagi i opinie na własny temat, programując w ten sposób swoją 
podświadomość i przyjmując za własne przekonania, dokonywane krytyki i osądy przez 
osoby bardzo bliskie (najczęściej rodziców i rodzeństwa). Uwagi i zachowania najbliż-
szych są często bardzo bolesne, ranią głęboko młodego człowieka i wpływają negatywnie 
na postrzeganie świata oraz często też wypaczają jego kształtującą się osobowość20.

Zaburzenia psychiczne wynikające z doznanych traum i krzywd utrzymywane i rozpa-
miętywane prowadzą do wielu problemów w życiu osobistym ludzi dorosłych. Nie tyle 
istotne jest tutaj samo zdarzenie, lecz to w jaki sposób człowiek postrzega dany problem 
czy sytuację i co w związku z tym odczuwa21.

Bolesne - nieprzebaczone doświadczenia odczuwane są przez człowieka jako przykre, 
dotkliwe, raniące go stany emocjonalne. Utrzymujące się przez dłuższy okres czasu wy-
wołują u niego cierpienie wpływając na jego reakcje. Występują u niego lęki, niepokoje, 
obawy jako reakcja na zagrożenia lub gniew, wrogość jako reakcja na pojawiające się 
przeszkody22.

Człowiek doznający psychicznego cierpienia odczuwa często smutek, gniew, rozczaro-
wanie, osamotnienie, pustkę. Pojawiają się u niego różne formy ekspresji tych bolesnych, 
nieprzyjemnych emocji, oraz odruchowe formy tłumienia, pozbywania się napięcia, znie-
czulania, samoobrony w postaci różnego rodzaju mechanizmów obronnych. Przy długo-
trwałej ekspozycji człowieka, a zwłaszcza dziecka na sytuacje trudne, krzywdzące i nasi-
leniu utrzymujących się bolesnych emocji, osłabieniu ulegają mechanizmy obronne. Przy 
braku wsparcia zewnętrznego pojawia się zagrożenie dla spójności całej psychiki czło-
wieka, zmianom destrukcyjnym podlegają dotychczasowe formy organizacji osobowości 
jednostki przejawiające się w postaci zaburzeń osobowości lub chorób psychicznych23.

Znajomość tych zagadnień pozwala na uzyskanie wglądu w zachowania własne i in-
nych, budzi w człowieku refleksyjność, wyrozumiałość i tolerancję w stosunku do siebie 
i innych. Pozwala zapobiec przed zbyt surowym osądzaniem i krytykowaniem innych 
ludzi. Oznacza to uświadomienie, że inni ludzie - krzywdziciele często wcale nie są tacy 
źli, wyrachowani, ale też tak samo lub podobnie cierpią z powodu zadanych im blizn i 
urazów, co w sposób znaczący wpływa lub wpłynęło na ich zachowania. Bardzo często 
ich sprzeczne postawy, sposób zachowania i postrzegania spowodowany jest tzw. „za-
programowaniem” nieprawidłowym wychowaniem i niewłaściwym traktowaniem ich w 
przeszłości. Nie można zatem poznać i osądzać człowieka, tego co on przeżywa i odczu-
wa tylko na podstawie jego zewnętrznego zachowania24. Zrozumienie i uświadomienie 

20  E. Klima, Środowisko rodzinne a stan psychiczny dziecka i młodego człowieka, [w:] red.: B. Zawadzka, 
T. Łączek, Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce, Wydawnictwo UJK, Kielce 2017, s. 353.

21  L. Kasprzyk, A. Węgrzycki, jw. s. 134.
22  J. Mellibruda, jw. s. 13.
23  Tamże, s. 13-14.
24  D. A. Seamands, Uzdrowienie zranionych uczuć, Towarzystwo Krzewienia Etyki Chrześcijańskiej, Dru-

karnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca, Kraków 1992 r., s. 14.
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tego zagadnienia pozwala na uzyskanie lepszego wglądu w sytuacje problemowe i kon-
flikty, zapobiega przed zbyt surowym osądzeniem krzywdziciela, pozwala odnieść się 
do niego ze zrozumieniem, empatią i współczuciem, umożliwia odczucie prawdziwego 
przebaczenia w stosunku do osoby, od której doznano urazów czy niesprawiedliwego 
traktowania. Często krzywdziciel wyrządza krzywdę bliskim, ponieważ czuje, że sam do-
świadcza krzywdy z ich strony. To jest przyjęty przez niego sposób obrony i reagowania, 
gdyż nie zna i nie ma świadomości innego sposobu podejścia do problemu. Nie każdy 
bowiem człowiek obdarzony jest jednakową świadomością i refleksyjnością. Wielu ludzi 
nie jest świadomych swoich negatywnych postępowań i krzywd wyrządzanych innych. 
Pałają zemstą i czują, że to oni doznali skrzywdzenia. Utrzymujące się uczucie zemsty 
i nienawiści, zniekształca myślenie, uniemożliwia nawiązywanie pozytywnych relacji, 
blokuje rozwój jednostki i nie pozwala cieszyć się życiem. Ludzie niewybaczający, ży-
jący w urazach, wielokrotnie wyrządzają dalsze krzywdy innym i sobie - sami bowiem 
poprzez swoje wrogie działania względem innych stają się coraz bardziej zablokowani i 
nieszczęśliwi.

Wartość przebaczenia w świetle badań
Badania przeprowadzono w 2011 roku przez Monikę Piątek z Instytutu Pedagogiki 

Państwowej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu o tematyce: „Przebaczenie w doświad-
czeniu życiowym kobiet i mężczyzn”. Dotyczyły one znaczenia, wartości i postrzegania 
przebaczenia w życiu mężczyzn i kobiet pozostających w związkach małżeńskich. Autor-
ka dokonała analizy zjawiska przebaczenia biorąc pod uwagę stronę aspektów poznaw-
czych, emocjonalnych i działaniowych, celem uzyskania odpowiedzi na problem badaw-
czy: w jaki sposób mężczyźni i kobiety doświadczają przebaczenia w swoim małżeń-
stwie. Badania przeprowadziła metodą sondażu diagnostycznego i metodą projekcyjną 
na grupie 80 osobowej (40 małżeństw – 40 kobiet i 40 mężczyzn). Małżeństwa te miały 
za sobą kilkuletni staż małżeński (od 5 do 20 lat), jedno dziecko lub więcej w wieku 
przedszkolnym, szkolnym lub adolescencji, wykształcenie min. średnie. Badania wyka-
zały, że w sytuacjach doznania krzywdy od współmałżonka (płaszczyzna emocjonalna) 
zarówno mężowie jak i żony doświadczają negatywnych emocji: żalu, smutku, przy-
krości, cierpienia, gniewu oraz wściekłości od współmałżonka. Większa liczba kobiet 
(42,5%) w stosunku do mężczyzn (30%) doświadcza smutku i przykrości w związku z 
poczuciem wyrządzonej krzywdy. Z kolei mężczyźni częściej odczuwają w takich sytu-
acjach gniew (35% - mężczyzn, kobiet – 27,5%)25.

Sytuacje przebaczenia wywołują u obydwu małżonków silne przeżycia emocjonalne. 
Są to uczucia przyjemne: radość, serdeczność, spokój, wzruszenie. U około 77% bada-
nych kobiet i 70% badanych mężczyzn pojawiają się bardzo silne przyjemne emocje takie 
jak: radość, lepsze samopoczucie, poczucie bycia kochanym. U 1/3 kobiet i ¼ mężczyzn 
pojawia się poczucie bliskości ze współmałżonkiem. U niewielkiej ilości osób – 7,5% 
kobiet i 5% mężczyzn w sytuacjach gdy małżonek im przebacza pojawia się nieufność, 
a co piętnasty mężczyzna i co dwudziesta kobieta odczuwa zakłopotanie. U niektórych 
mężczyzn – 15% pojawia się uczucie zdziwienia, wstydu, zażenowania w sytuacji, gdy 
żona prosi o przebaczenie. W analogicznej sytuacji u żadnej z kobiet nie pojawiają się 

25  M. Piątek, Przebaczenie w doświadczeniu życiowym kobiet i mężczyzn, [w:]„Nowiny Lekarskie” 2011, s. 
318-319.
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takie odczucia26. 
Jeżeli chodzi o rozumienie i definiowanie przebaczenia (analiza poznawcza) to było 

ono różnie definiowane przez badanych. Dla połowy badanych kobiet i co trzeciego męż-
czyzny przebaczenie oznacza wewnętrzne oczyszczenie siebie, pokój, ulgę, zapomnienie. 
Dla ¼ badanych mężczyzn i kobiet przebaczenie polega na otwarciu się na drugą osobę, 
dobro współmałżonka i miłość do niego. Spośród badanych - 22,5% mężczyzn i 15% 
kobiet rozumie przebaczenie jako konieczny gest, trud, wyjaśnienie, oczyszczenie relacji. 
Tylko niewielki procent badanych kojarzy przebaczenie wyłącznie z doznaną krzywdą27. 

Jeżeli chodzi o trudności w dokonaniu przebaczenia to około 50 badanych małżonków 
twierdzi, że największe trudności sprawia im przebaczenie krzywdy związanej z brakiem 
wierności, miłości, podważeniem zaufania, lub doznanej krzywdy dotyczącej relacji sek-
sualnej, na drugim miejscu trudności w udzieleniu przebaczenia dotyczą braku docenienia 
osiągnięć zawodowych, braku zrozumienia ze strony współmałżonka potrzeby realizacji 
własnych zainteresowań – 26% badanych, na kolejnym miejscu znajdują się urazy zwią-
zane z poczuciem własnej wartości – 17,5% kobiet i 20,0% mężczyzn, a następnie urazy 
dotyczące rodziców własnych lub współmałżonka – 15%. Za inne przeszkody udzielenia 
przebaczenia badane osoby wskazują obawy przed ponownym skrzywdzeniem – 37,5% 
kobiet i 7,5% mężczyzn. Mężczyźni obawiają się okazania swojej słabości – 32,5% męż-
czyzn i 17,5% kobiet, oraz wzięcia winy na siebie – 20,0% mężczyzn i 7,5% kobiet28. 

Badania wykazały, że większość badanych mężczyzn – 67,5% łatwo przebacza żo-
nie, a w grupie kobiet łatwość przebaczenia wynosi – 47,5%. Spośród kobiet 27,5% ma 
problem z przebaczeniem, natomiast mężczyzn – 17,5 %, aż 12,5% kobiet nie przebacza 
mężowi nawet gdy on o to prosi, 27% kobiet i 12,5% mężczyzn nosi w sobie nieprzeba-
czone urazy do małżonka. 40% badanych kobiet i 22,5% mężczyzn wykazało potrzebę 
pogłębienia problematyki przebaczenia. Z badań wynika, że mężczyźni częściej niż żony 
proszą o przebaczenie – 67,5% mężczyzn i 52,5% kobiet, oraz częściej podejmują dialog 
z żoną, gdy ona prosi o przebaczenie – 35% mężczyzn i 22,5% kobiet. Często zdarza się, 
że małżonkowie udzielający przebaczenia stawiają współmałżonkowi warunki – 42,5% 
kobiet i 20,0 mężczyzn. 22,5 % mężczyzn i 15,0% kobiet przebacza małżonkowi od razu. 
Większość jednak potrzebuje na to kilku godzin, część badanych potrzebuje na to kilku 
miesięcy (więcej kobiet). Kilka osób stwierdziło, że są rzeczy których nigdy nie prze-
baczą współmałżonkowi. Część osób - 45% mężczyzn i 30% kobiet po udzieleniu prze-
baczenia nie wraca do doznanej krzywdy i nie rozpamiętuje jej. Część jednak – 22,5% 
badanych kobiet nie ufa partnerowi i nie wierzy w naprawienie relacji małżeńskich. Ba-
dane osoby zdają sobie sprawę, że mogłyby przeprosić współmałżonka (ę) za drobne za-
niedbania, kłamstwa, krzywdzące osądy – 20% mężczyzn i 10% kobiet, za osamotnienie 
i brak szacunku – 17,5% mężczyzn i 2,5% kobiet29. 

Motywacją do udzielenia przebaczenia współmałżonkowi było troska o małżeństwo – 
72,5% kobiet i 67,5% mężczyzn, troska o dzieci – 57,5% kobiet i 52,5% mężczyzn. Dla 
37,5% badanych kobiet i 27,5% mężczyzn motywację stanowiła wiara w Boga. Prawie 
połowa badanych mężczyzn i co czwarta kobieta – 45% mężczyzn i 20,0% kobiet jako 

26  Tamże, s. 319.
27  Tamże, s. 319.
28  Tamże, s. 319.
29  Tamże, s. 319.
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przyczynę przebaczenia wskazuje troskę o współmałżonka30. 
Badania wykazały, że przebaczeniu wewnętrznemu, które dokonuje się na poziomie 

procesów psychicznych i emocjonalnych towarzyszą zachowania zewnętrzne w postaci 
odpowiednich gestów takich jak: przytulenie, patrzenie w oczy (na co wskazała połowa 
badanych i nie zauważono różnic związanych z płcią). Kilkanaście procent wykazało 
ostrożność w okazywaniu gestów pojednawczych. Badania jasno wskazują, że doświad-
czaniu i przeżywaniu krzywdy towarzyszą nieprzyjemne emocje - najczęściej żale, które 
świadczą o istnieniu silnych więzi i relacji między małżonkami, o tym, że małżonek jest 
osobą ważną i znaczącą, smutku – który świadczy o tym, że osoba doznająca krzywdy 
traci coś cennego i w związku z tym nadzieję, złudzenia, oczekiwania31. Ponadto wiele 
przeprowadzonych badań wskazuje na negatywne skutki zdrowotne spowodowane bra-
kiem przebaczenia i rozpamiętywaniem urazów. Dr Dawid Belgum twierdził, że aż 75% 
osób hospitalizowanych z powodu różnego rodzaju chorób fizycznych spowodowanych 
jest problemami emocjonalnymi32.

Według psychologów uważa, że niewłaściwa reakcja na urazy, dźwiganie krzywd i 
pretensji, brak przebaczenia - powoduje zachwianie równowagi psychicznej, znajduje to 
wyraz w różnego rodzaju depresjach, nerwicach lekowych, nerwicach obsesyjno-kom-
pulsywnych, itp. Badania przeprowadzone przez Amerykański Związek Psychiatryczny 
wskazują na cztery stany emocjonalne: niepokój, lęk, gniew i poczucie winy (odkrycie 
Freuda i Adlera) jako najpoważniejszą przyczynę 10 głównych rodzajów nerwic i fobii, 
oraz główną przyczynę braku stabilności w życiu ludzi33.

Negatywne myśli, emocje i uczucia, rozregulowują gospodarkę hormonalną człowie-
ka. Utrzymujące się dłużej atakują różne organy. Negatywne emocje i uczucia utrzymu-
jące się dłużej i niewyjaśnione typu: strach, smutek, wściekłość, nienawiść, zazdrość pro-
wadzą do większości chorób i zgorzknienia. Natomiast doznawane pozytywne emocje i 
uczucia takie jak: radość, wdzięczność, wiara, nadzieja, prostota, przebaczenie prowadzą 
do zdrowia, pozwalają zachować młodość i wigor . Świat przesycony jest krzywdą – na 
której można się koncentrować przez całe życie i tylko ją wszędzie zauważać lecz jedynie 
nadzieja i przebaczenie pozwala na utrzymanie ciała i duszy w zdrowiu i szczęściu34.

Podsumowanie
Człowiek jest istotą, która nie może żyć i rozwijać się samotnie. Żyje i funkcjonu-

je w społeczeństwie, w którym funkcjonują też inni ludzie. Jednym z ważnych ele-
mentów współżycia i uniknięcia ostrych konfliktów i wzajemnego zadawania sobie 
ran jest zrozumienie innego człowieka i zbudowanie z nim porozumienia. Powstaje 
ono w wyniku zainteresowania się nim, jego potrzebami, oraz wniknięcia w moty-
wy jego postępowania. Zrozumieć go, to oznacza nie tylko słuchać co mówi do nas, 
ale potrafić odczytać związek pomiędzy jego zachowaniem lub postępowaniem, a 
motywami, które go do tego doprowadzają. Poznać kogoś, to znaczy zrozumieć jego 
osobowość i charakter, a także jego sytuację w życiu w której się znajduje. Bardzo 
często ludzie bliscy sobie (np. w rodzinie) mają trudności w komunikowaniu i w 

30  Tamże, s. 319.
31  Tamże, s. 320.
32  D. A. Seamands, jw. s. 24-26.
33  M. Linn, D. Linn, Uzdrawianie ludzkich zranień, Wydawnictwo II, Kraków 1993, s. 32.
34  I. W. Schwetz, The Stone of Health, Wydawca:time4changeGmbH, Theiss GmbH 2015, s. 104-106.
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codziennym funkcjonowaniu ze sobą, a co za tym idzie - nie starają się zrozumieć i 
zatroszczyć o potrzeby drugiego człowieka, nie starają się wniknąć w motywy jego 
postępowania dopatrując się u niego złej woli i złego charakteru, nie starając się 
dostrzec w nim nic pozytywnego. Zachowanie takie prowadzi do konfliktów i wza-
jemnych oskarżeń, bliski człowiek drażni i denerwuje. Wyniki wielu badań (Por. J. 
Skorupska-Sobańska) wskazują, że już w rodzinie zarówno rodzice i dzieci wzajem-
nie oskarżają się o brak zrozumienia, co prowadzi do konfliktów, wzajemnego oskar-
żania, krytykowania, zadawania ran, a wszystko to ujemnie wpływa na współżycie 
w rodzinie35. Dlatego też tak ważna jest umiejętność porozumiewania się z drugim 
człowiekiem, okazywanie mu troski i zrozumienia, które polegałoby na wnikaniu 
w potrzeby drugiego człowieka, współuczestniczeniu zarówno w jego radościach 
jak i smutkach, zarówno w jego powodzeniach i jak i niepowodzeniach36. Wzajemna 
troska, miłość, zrozumienie, umiejętność okazywania sobie uczuć i wybaczania po-
pełnionych błędów, pozwalają uniknąć ostrych konfliktów i wzajemnego zadawania 
sobie ran psychicznych.

Trzymanie się kurczowo nieadekwatnych do życia, skostniałych wzorów myśle-
nia, sposobów reagowania i przyzwyczajeń, trwanie w urazach - ogranicza potencjał 
życiowy człowieka i uniemożliwia jego prawidłowy rozwój. Pozytywne myśli, emo-
cje pozwalają tworzyć własny, szczęśliwy świat i żyć w zdrowiu i radości. Dlatego 
też tak istotne jest niedopuszczenie do siebie negatywnych wpływów dezinformacji 
pochodzącej z otoczenia od rodziców, nauczycieli, mediów37.

Jeżeli stare emocjonalne blizny zostaną zaleczone, co nie oznacza, że zapomniane 
lecz szczerze wybaczone, wtedy osobowość człowieka zaczyna się zmieniać i roz-
wijać. To w jaki sposób człowiek myśli o sobie i o innych wpływa na jego postawy 
i zachowania – a głównie na jego stosunki z innymi ludźmi38. Kiedy więc człowiek 
przebacza zaczyna zmieniać swoje nastawienie i myślenie o drugim człowieku, cze-
go efektem jest również zmiana zachowania drugiego człowieka względem niego. 
Zachodzi tutaj sprzężenie zwrotne.

Przebaczenie jest zatem procesem polegającym na uwolnieniu myśli i uczuć od 
koncentracji na osobie krzywdziciela i doświadczonej krzywdzie, doznaniu we-
wnętrznej przemiany i ukierunkowaniu uwagi na nowe cele i doświadczenia pro-
wadzące do rozwoju i przekształcenia sfery psychicznej człowieka, a tym samym do 
wzbogacenia jego osobowości, wzbudzenia w nim na nowo ciekawości do pozna-
wania świata i obudzenia w nim nadziei, która jest siłą napędową (motywacją) do 
wyznaczania nowych celów, trwania w nich i podejmowania nowych działań, bez 
oglądania się na przeszłość i doznane w niej krzywdy.

Streszczenie:
W niniejszym artykule omówiono specyfikę przebaczenia i jego wartość dla ży-

cia i zdrowia człowieka w dobie współczesnych transformacji rodzinnych i społecz-
nych. Obecnie ludzkość żyje w trudnych warunkach egzystencjonalnych, w których 

35  P. Poręba, Psychologiczne uwarunkowania życia rodzinnego, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1981, s. 
17.

36  Tamże, s. 15
37  I. W. Schwetz, The Stone of Health, Wydawca:time4changeGmbH, Theiss GmbH 2015, s.106.
38  D. A. Seamands, jw. s. 71.
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na plan pierwszy wysuwają się wartości materialne, hedonistyczne. Człowiekowi 
coraz bardziej zaczyna brakować motywacji do realizacji prawdziwych wartości, 
które warunkują zdrowy rozwój człowieka w życiu osobistym, a zwłaszcza w życiu 
rodzinnym. Przebaczenie jest nie tylko aktem miłosierdzia wobec innych osób, ale 
też koncentruje uwagę na pozytywnych aspektach przebaczenia, które mają dobro-
czynny wpływ na przebaczającego na jego dalsze życie i zdrowie, oraz jego przyszłe 
relacje osobiste i społeczne, w tym rodzinne. Należy bowiem wyjść z założenia, że 
przebaczenie wychodzi naprzeciw człowiekowi i rodzinie doświadczających różno-
rodnych kryzysów związanych z doznaniami krzywdami. Nie można pominąć, że po-
głębiająca się w wyniku także doznanych krzywd dysfunkcja podstawowej komórki 
społecznej jakim jest rodzina – będzie determinować pogłębianie się dysfunkcji spo-
łecznej każdego człowieka, a co za tym idzie dysfunkcji całego społeczeństwa. Prze-
baczenie należy więc traktować jako pragmatyczne i skuteczne narzędzie do radze-
nia sobie z sytuacją kryzysową. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie niezbędnej 
roli przebaczenia odzwierciedlającej ducha czasu, nie tylko wobec krzywdzicieli, 
którzy również doznali ran i urazów w życiu społecznym, ale zwłaszcza w rozwią-
zywaniu problemów współczesnego człowieka i rodziny związanych z doznanymi w 
ich życiu krzywdami od innych ludzi.

Słowa kluczowe: przebaczenie, urazy psychiczne, krzywda, krzywdziciel, prze-
szłość, rozwój psychiczny, osobowość, zaburzenia, przemiana.

Summary:
Forgiveness is the basic condition for the proper development of the human perso-

nality
This article discusses the specificity of forgiveness and its value for human life 

and health in the era of modern family and social transformations. At present, hu-
manity lives in difficult existential conditions, in which material and hedonistic va-
lues come to the foreground. Man is becoming increasingly lacking in motivation 
to realize true values that condition heal thy human development in personal life, 
especially in family life. For giveness is not only anact of mercy toward so ther pe-
ople, but also focuses attention on the positive aspects of forgiveness, which have a 
beneficial effect on the forgiving for his future life and his future personal and social 
relationships, including family relationships. It should be assumed that for giveness 
meets the human being and the family experiencing various crises related to harm. 
It can not be overlooked that the dysfunction of the basic socialcell, which is the 
family’s deepening days function as a result of the wrongs suffered, will determine 
the deepening of social dysfunction of every human being, and hence the dysfunc-
tion of the whole society. Forgiveness should there fore be treated as a pragmatic 
and effective tool to deal with a crisis situation. The aim of this article is to show the 
necessary role of forgiveness reflecting the spirit of time, not only to those who have 
also suffered injuries and injuries in social life, but especially in solving the problems 
of modern man and family related to harms uffered in the irlives from other people.

Key words: forgiveness, psychological trauma, harm, wrongdoer, past, psycholo-
gical development, personality, disorders, transformation.
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Kara śmierci - aspekty prawne i etyczne.

Ur. 6 października 1994 roku w Częstochowie. Student IV roku prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana 
Pawła II w Lublinie. Członek sekcji prawa rodzinnego Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL, która zajmuje się nie-
sieniem bezpłatnej pomocy prawnej osobom, których nie stać na pomoc profesjonalnego pełnomocnika.

 

 Rafał Kazik – KUL JPII w Lublinie

Wstęp
Życie ludzkie jest uważane za najwyższą wartość, a przez to podlega wyjątkowo 

silnej ochronie prawnej. Niezależnie od pochodzenia, płci, rasy, wyznania czy poglą-
dów, prawo do życia jest niezbywalne dla każdego człowieka. Nie da się również ocenić 
tego, czy jedno istnienie jest warte więcej niż drugie. Dokonując takiego porównania, 
należy postawić znak równości pomiędzy życiem obu ludzi. Coraz częściej jednak przy 
okazji zbrodni, które ujrzą światło dzienne, społeczeństwo debatuje nad powrotem 
kary śmierci dla sprawcy danego czynu. Zwolennicy tej kary wskazują, że aktualnie 
przewidziane w prawie karnym sankcje nie są wystarczające. Wewnętrzna sprawie-
dliwość również poddaje pod wątpliwość wystarczającą dotkliwość kary pozbawienia 
wolności w przypadku, gdy sprawca dokonał zabójstwa na bliskiej komuś osobie. 

To właśnie przestępstwa przeciwko życiu są sankcjonowane w niektórych pań-
stwach najwyższą karą, czyli śmiercią. Historyczne ujęcie czynów zagrożonych tą 
karą, odnosiło się zarówno do najcięższych przestępstw, jak i do innych, aktualnie 
postrzeganych jedynie jako moralnie niewłaściwe. Kara śmierci jest pewną realiza-
cją zasady oko za oko, będącej główną regułą zapisaną w Kodeksie Hammurabiego. 
Oznacza to, że sprawca powinien dostać karę proporcjonalną do popełnionego czy-
nu. Coraz częściej pojawiają się jednak wątpliwości w ramach stosowania kary głów-
nej. Niniejsza praca ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi tematykę kary śmierci, jej 
korzeni oraz prawnych i etycznych aspektów jej stosowania.

Na samym początku rozważań, przedstawiona zostanie ogólna charakterystyka 
kary oraz cele jakie ma ona realizować. Następnie, wyjaśnienia wymagać będzie hi-
storia stosowania tej kary. W tym przypadku, należy doszukiwać się jej początków w 
ramach rozwoju prawa zwyczajowego oraz religii. Kolejne rozdziały dotyczą zwię-
złego przedstawienia kary śmierci w Polsce (od średniowiecza po dzisiejsze cza-
sy), zestawienia kary śmierci z prawami człowieka oraz przedstawienia etycznych 
aspektów jej stosowania. Na sam koniec, dokonane zostanie podsumowanie rozwa-
żań ujętych w pracy.

Niniejsza praca ma na celu przedstawienie kary śmierci na kilku płaszczyznach. 
Po pierwsze, od strony historycznego jej ujęcia, a co za tym idzie - czynników które 
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wpłynęły w przeszłości na wprowadzenie tego typu sankcji za pomocą prawa zwy-
czajowego lub religii. Po drugie, przedstawienie kary śmierci z punktu widzenia pra-
wa - zarówno krajowego, jak i międzynarodowego. Po trzecie wreszcie, uwzględniać 
będzie etyczne uzasadnienie pewnych koncepcji stojących za wykonywaniem kary 
śmierci lub przeciw niej. Wszelkie wnioski wysnuwane są tylko i wyłącznie na pod-
stawie przytoczonych w pracy argumentów, które mają charakter zarówno obiektyw-
ny, jak i subiektywny. Rozważania ujęte w pracy były oparte o zasadę godności osoby 
ludzkiej, która jest ujęta nie tylko w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, innych ak-
tach o charakterze krajowym i międzynarodowym, ale również w Piśmie Świętym.

Ogólna charakterystyka kary
Na początku rozważań poświęconych charakterystyce ogólnej kary śmierci, wy-

jaśnienia wymaga pojęcie kary. Termin ten funkcjonuje w różnych kontekstach, mię-
dzy innymi prawnym, społecznym, moralnym oraz religijnym. Słownik współcze-
snego języka polskiego definiuje karę w najprostszy sposób, czyli jako „środek przy-
musu stosowany w wymiarze sprawiedliwości wobec osób, które naruszyły prawo1”. 
Natomiast w świetle prawa karnego, karę należy rozumieć jako prawną konsekwen-
cję przestępstwa, zawierającą dolegliwość i wyrażającą potępienie zarówno czynu 
jak i jego sprawcy. Stosowana jest przez sąd w stosunku do sprawcy przestępstwa2.

Podstawowym celem kary jest prewencja, która może przybrać postać prewen-
cji generalnej oraz prewencji specjalnej. Pierwsza ma za zadanie kształtować u lu-
dzi świadomość prawną, a także postawę nakierowaną na respektowanie wartości 
chronionych i uznanych przez prawo karne za istotne. Druga natomiast skierowana 
jest na oddziaływanie w stosunku do sprawcy, w celu zapobieżenia jego powrotu na 
drogę przestępstwa3. 

W obowiązującym stanie prawnym katalog kar został unormowany w art. 32 
Kodeksu karnego4. W świetle powyżej wskazanego przepisu, karami są: grzyw-
na, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności, 25 lat pozbawienia wolności 
oraz dożywotnie pozbawienie wolności. Należy zatem zauważyć, że ustawodawca 
zrezygnował z wymienienia w tym katalogu kary śmierci. Powodem tego może być 
przewidziana w art. 38 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawna ochrona życia5 
oraz inne międzynarodowe akty regulujące problematykę kary śmierci6.

Kara śmierci - zwyczaj i religia
Jak wspomniano we wstępie, kara śmierci była nieodzownym elementem wielu 

systemów prawnych w przeszłości. Początkowo stanowiła ona sankcję za czyny go-
dzące zarówno w moralność, jak i te świadczące o znacznej społecznej szkodliwości 
czynu. Jeżeli bowiem w danym społeczeństwie konkretne postępowanie było uzna-
wane za rażące naruszenie określonych zasad, należało je w proporcjonalny sposób 
ukarać. Warto również wspomnieć o tym, że wielu znanych myślicieli ze starożyt-

1  B. Dunaj (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1996, s. 362.
2  A. Grześkowiak [w:] A. Grześkowiak (red.), K. Wiak (red.), Prawo karne, Warszawa 2015,  s. 187.
3  Tamże, s. 191-192.
4  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.
5  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483.
6  D. Szeleszczuk [w:] A Grześkowiak (red.), K. Wiak (red.), dz. cyt., s. 210.
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ności, popierało karę śmierci (np. Platon)7. Najbardziej jednak zastanawia kwestia 
tego, co wyznaczało ludziom żyjącym w tamtych czasach pewne granice przedsta-
wiające określony wzorzec zachowania. Rozważania niniejszego rozdziału, związa-
ne z karą śmierci, zostaną przeprowadzone na podstawie prawa zwyczajowego (za 
przykład posłuży Kodeks Hammurabiego) oraz Pisma Świętego. 

Kara śmierci w starożytności na przykładzie Kodeksu Hammurabiego
Jednym z czynników warunkujących istnienie norm na danym obszarze był zwy-

czaj. Prawo zwyczajowe to normy zachowań w danym społeczeństwie, które nie zo-
stały wydane przez państwo, lecz są efektem ukształtowania się reguł postępowa-
nia ludzi w danej grupie, obowiązujące w określonym czasie8. Przykładowo, jeżeli 
w danej wiosce od dłuższego czasu wychodzono z założenia, że akurat kradzież jest 
czynem wysoce godzącym w tamtejsze zasady - można było ustalić surową karę za 
ten występek. Niemniej jednak, uznaniowość grup społecznych na tej płaszczyźnie, 
mogła rodzić również pewnego rodzaju patologie w prawie. W przeszłości bowiem, 
równość osoby ludzkiej nie była tak powszechnym zjawiskiem jak w dzisiejszych 
czasach. Inną karę mógł otrzymać człowiek zamożny lub mężczyzna, a inną niewol-
nik albo kobieta. Status społeczny danej osoby miał zatem olbrzymie znaczenie w 
związku z sankcją, którą mogła otrzymać. 

Mówiąc o historii kary śmierci, jako przykład należy wskazać babilońskie prawo 
zwane Kodeksem Hammurabiego. Hammurabi starał się bowiem zebrać wszelkie 
panujące na jego terytorium zwyczaje oraz przenieść je do prawa stanowionego. 
W Kodeksie Hammurabiego można zetknąć się właśnie z wcześniej wspomnianym 
uznaniowym traktowaniem sprawców czynów zabronionych9. Jako przykład kary 
śmierci, a przy tym traktowania życia niewolnika jako mniej wartościowego niż jego 
właściciela, może posłużyć przetłumaczony tekst Kodeksu Hammurabiego: „Jeśli 
murarz obywatelowi dom zbudował, a pracy swej (odpowiednio) nie umocnił i dom 
zbudowany zawalił się i spowodował śmierć właściciela domu, murarz ten zostanie 
zabity. Jeżeli (zaś) spowodował śmierć syna właściciela domu, syn murarza tego zo-
stanie zabity. Jeżeli spowoduje śmierć niewolnika właściciela domu, niewolnika ta-
kiego jak (tamten) niewolnik właścicielowi domu da10”. Poza tym, kodeks ten słynął 
ze sporej surowości kar, gdzie aż 34 czyny w nim wymienione były karane śmiercią. 
Sankcje te niejednokrotnie nie były jednak proporcjonalne do wagi popełnionego 
czynu zabronionego. Śmiercią karano bowiem zarówno zabójstwo, jak i cudzołó-
stwo, zdradę małżeńską popełnioną przez kobietę, kradzież i inne. Można zatem 
dość szybko zauważyć nieadekwatne dobranie kary. Wykonanie kary śmierci we-
dług przepisów Kodeksu Hammurabiego przybierało różnorakie formy, gdyż mogło 
to być między innymi utopienie, podpalenie lub wbicie sprawcy na pal11. 

7  M. B. Jurczyk, Historia rozwoju kary śmierci na przestrzeni wieków w wybranych koncepcjach filozoficz-
nych, Studenckie Zeszyty Naukowe 2016, nr 28, s. 58.

8  K. Trzciński, Zwyczaj i prawo zwyczajowe jako źródła prawa prywatnego, Rejent 1998, nr 3, s. 157.
9  W. Bojarski, Kara śmierci w prawach państw antycznych [w:] H. Kowalski (red.), M. Kuryłowicz (red.), 

Kara śmierci w starożytnym Rzymie, Lublin 1996, s. 12-13.
10  Kodeks Hammurabiego dostępny online: http://www.pistis.pl/biblioteka/Hammurabiego%20kodeks.pdf, 

s. 60-61 (10.06.2018 r.).
11  W. Bojarski, dz. cyt., s. 12-13.
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Kara śmierci według Kościoła katolickiego
 Również religia wyznaczała pewne czyny, które były sankcjonowane karą śmierci. 

Jako przykład można wskazać cytat Pisma Świętego z Księgi Wyjścia, który to wska-
zuje kilka takich czynów: „Jeśli ktoś tak uderzy kogoś, że uderzony umrze, winien 
sam być śmiercią ukarany. Gdy nie czyhał na niego, a tylko Bóg dopuścił, że sam 
wpadł w jego ręce, wyznaczę ci miejsce, do którego będzie on mógł uciekać. Jeśli zaś 
ktoś posunąłby się do tego, że bliźniego zabiłby podstępnie, oderwiesz go nawet od 
mego ołtarza, aby ukarać śmiercią. Kto by uderzył swego ojca albo matkę, winien być 
ukarany śmiercią12”. Jak można zatem zauważyć, karze śmierci podlegało zarówno za-
bójstwo, ale również pobicie ojca lub matki. Jakkolwiek ten drugi czyn związany jest 
z uszkodzeniem zdrowia rodziców sprawcy i sporym jego piętnem moralnym, tak 
bardzo surową karą wydaje się być śmierć dla sprawcy. Dopiero Jezus Chrystus w No-
wym Testamencie zmienił postrzeganie sankcjonowania określonych czynów karą 
śmierci. Wprowadził On Przykazanie miłości, a dodatkowo wskazał rolę sumienia w 
kwestii wewnętrznej kary za popełnione grzechy13. 

W nauce Kościoła nie odrzuca się jednak również roli państwa w sprawowaniu 
wymiaru sprawiedliwości za czyny zabronione. Jezus Chrystus w Ewangelii Święte-
go Mateusza, podczas próby pochwycenia Go przez faryzeuszy, odpowiada bowiem: 
„Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga”14. Jest 
to w pewnym sensie uznanie również jurysdykcji władzy świeckiej, oczywiście w 
zakresie właściwym dla niej. Według nauki Kościoła, władza ta jest jednak służbą 
drugiemu człowiekowi i jeżeli jej decyzje nie zgadzają się z Dekalogiem (traktowa-
nie kary śmierci jako złamanie piątego przykazania - nie zabijaj), to według punktu 
2242 Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Obywatel jest zobowiązany w sumieniu do 
nieprzestrzegania zarządzeń władz cywilnych, gdy przepisy te są sprzeczne z wyma-
ganiami ładu moralnego, z podstawowymi prawami osób i ze wskazaniami Ewange-
lii. Odmowa posłuszeństwa władzom cywilnym, gdy ich wymagania są sprzeczne z 
wymaganiami prawego sumienia, znajduje swoje uzasadnienie w rozróżnieniu mię-
dzy 450 służbą Bogu a służbą wspólnocie politycznej”15. W tym miejscu pojawia się 
również kwestia sprzeciwu sumienia, który polega na pewnego rodzaju odmowie 
wykonania czynu nakazanego prawem, ale sprzecznego z sumieniem danej osoby. 
Nie jest to jednak tylko i wyłącznie związane z religijnością danej osoby, ale również 
z ideologicznym lub moralnym przekonaniami16.

Punkt 2267 Katechizmu Kościoła Katolickiego stanowi natomiast, że: „jeśli środki 
bezkrwawe wystarczają do obrony życia ludzkiego przed napastnikiem i do ochro-
ny porządku publicznego oraz bezpieczeństwa osób, władza powinna stosować te 
środki, gdyż są bardziej zgodne z konkretnymi uwarunkowaniami dobra wspólne-

12  Księga Wyjścia 21,12-15, Biblia Tysiąclecia - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Pallottinum, 
Poznań 2000, dz. cyt., s. 99.

13  J. Salij, Kościół wobec kary śmierci, Chrześcijaństwo - Świat - Polityka 2015, nr 19,  s. 10-11.
14  Ewangelia według świętego Mateusza 22,21, Biblia Tysiąclecia - Pismo Święte Starego i Nowego Testa-

mentu, Pallottinum, wyd. V, Poznań 2000, dz. cyt., s. 1315.
15  Katechizm Kościoła Katolickiego, dostępny online: http://www.archidiecezja.pl/include/user_file/kkk.pdf, 

s. 331-332 (10.06.2018 r.).
16  Sprzeciw sumienia, dostępny online: http://www.ohsjd.org/Resource/OBIEZIONEleone-iannone_con_

nero_pol.pdf, s. 1 (11.06.2018 r.).
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go i bardziej odpowiadają godności osoby ludzkiej17”. W punkcie tym można zatem 
znaleźć odniesienie do dobra wspólnego i wspomnianej we wstępie godności osoby 
ludzkiej. Przesłanki wyżej zawarte, może zrealizować, między innymi, kara pozba-
wienia wolności. Bardzo często jednak, kara ta jedynie czasowo chroni ofiarę przed 
napastnikiem. 

Kara śmierci w Polsce
W historycznym ujęciu, kara śmierci była stosowana w Polsce od stosunkowo dłu-

giego czasu. W średniowieczu stosowano tę karę, by przede wszystkim wykluczyć 
sprawcę danej zbrodni ze społeczeństwa, ale również publiczne jej wykonanie było 
swoistym ostrzeżeniem dla ewentualnych sprawców. Karę śmierci stosowano wte-
dy przede wszystkim za ciężkie przestępstwa jak zabójstwo lub zdrada. Niemniej 
jednak, taka sama kara czekała na głosicieli herezji, złodziei oraz gwałcicieli. Do naj-
słynniejszych form wykonywania średniowiecznej kary śmierci w Polsce należało 
nie tylko ścięcie, ale również powieszenie, ukamienowanie lub utopienie18.

Ewolucja kary śmierci na przestrzeni lat w polskim prawie przeszła dość długą 
drogę. Warto jednak skupić się między innymi na aktach, które umożliwiały tę karę 
już w czasach II Rzeczypospolitej. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 11 lipca 1932 r. Kodeks Karny19, przewidywało najcięższą z kar za zamach na 
niepodległość państwa lub Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zdradę wojenną, 
dywersję albo zabójstwo. Rozporządzenie to przez krótki czas obowiązywało rów-
nież po drugiej wojnie światowej, lecz w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludo-
wej, stworzone zostały dość surowe dekrety, które sankcjonowały karą śmierci do 
kilkunastu, a w czasie stanu wojennego nawet do kilkudziesięciu czynów. W latach 
80-tych powołano specjalną grupę zajmującą się reformą prawa karnego w Polsce, 
co w efekcie przyczyniło się do tego, że w aktualnej ustawie z dnia 6 czerwca 1997 
r. Kodeks karny, kara śmierci się nie znalazła. Kara ta, ostatni raz w Polsce, została 
wykonana w 1998 roku20. 

Kara śmierci a prawa człowieka
Europa i świat po drugiej wojnie światowej doznały wielu strat, ale największą z 

nich była utrata milionów istnień, które zostały pozbawione życia - często również w 
bardzo brutalny sposób. Po tak strasznych wydarzeniach, rządzący państwami posta-
nowili spisać pewien katalog praw, które są dla człowieka niezbywalne i przyrodzone. 
W taki oto sposób powstały Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, czy Europejska 
Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Oba akty są nie tylko akta-
mi, które kształtują pewne moralne podejście do osoby ludzkiej, ale również na ich 
podstawie wydawane są wyroki w Europejskim Trybunale Praw Człowieka (ETPCz). 
Ponadto, wszelkie regulacje w państwach związanych wyżej wspomnianymi aktami, 
muszą być tworzone tak, by w żaden sposób nie naruszać praw człowieka. 

17  Katechizm Kościoła Katolickiego, s. 335.
18  T. Grabarczyk, Na gardle karanie. Kary śmierci w średniowiecznej Polsce, Warszawa 2008, s. 39-43, 68, 

89, 104, 111.
19  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. Kodeks karny, Dz. U. 1932 nr 60 poz. 571.
20  R. Balicki, Zniesienie kary śmierci w Polsce, dostępny online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/

editions-content?id=59198, s. 16 - 20 (11.06.2018 r.).
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Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w Artykule 3. 
stanowi, że „nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżające-
mu traktowaniu albo karaniu21”. Warto zwrócić również uwagę na fakt, że w orzecz-
nictwie ETPCz, bardzo często kara śmierci występuje obok zagrożenia torturami 
oraz innych form znęcania się na konkretnej osobie (np. na więźniu). Jako przykład 
należy tu przedstawić sprawę Soering przeciwko Wielkiej Brytanii22, gdzie ukazano 
problem korytarza śmierci. Soering zabił rodziców narzeczonej, a przez to grozi-
ła mu ekstradycja z Wielkiej Brytanii do Stanów Zjednoczonych, w których istnie-
je przecież najwyższa możliwa kara za przestępstwo, czyli kara śmierci. W obawie 
zarówno przed samym wyrokiem oraz bardzo często przed dość sporym okresem 
oczekiwania na egzekucję (korytarz śmierci), złożył skargę do ETPCz przeciwko 
Wielkiej Brytanii. Trybunał pozytywnie rozpatrzył skargę Soeringa, a swoje stano-
wisko uzasadnił, że istnieje spore prawdopodobieństwo, że jego ekstradycja do Sta-
nów Zjednoczonych przyczyni się do złamania Artykułu 3. Konwencji o Ochronie 
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności23.

Kolejna sprawa przedstawia skargę Jabari przeciwko Turcji. Dotyczy ona sytuacji, 
podczas której kobieta o nazwisku Jabari, mieszkając w Iranie, miała romans z męż-
czyzną, który był już w związku małżeńskim. Kobiecie groziło tam ukamienowanie, 
więc postanowiła uciec przy pomocy sfałszowanych dokumentów. Wysoki Komisarz 
Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców, nadał Jabari status uchodźcy, gdyż 
istniało spore prawdopodobieństwo zagrożenia jej życia lub zdrowia przez brutal-
ną i niewspółmierną z czynem karę jaką jest ukamienowanie. ETPCz stwierdził, że 
deportowanie Jabari do Iranu byłoby istotnym złamaniem Artykułu 3. Konwencji o 
Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności24.

Przytoczone przykłady, ukazują jak znaczącą rolę pełnią akty mające na celu 
ochronę praw człowieka i orzekające na ich podstawie sądy i trybunały. Kara śmier-
ci idzie bowiem w parze z cierpieniem (fizycznym lub psychicznym), co przyczynia 
się w oczywisty sposób do nieludzkiego traktowania. Przepisy te w znaczny sposób 
różnią się od tych z czasów starożytności i Kodeksu Hammurabiego, czy później-
szych już średniowiecznych kar. Jest to być może spowodowane licznymi tragediami, 
które dotknęły miliony istnień podczas wojen w XX wieku, a przez to przyczyniły 
się do większego poszanowania dla życia ludzkiego. Mimo olbrzymich różnic stanu 
faktycznego obu tych spraw, ETPCz postanowił w każdej z nich stanąć w opozycji do 
stosowania kary śmierci. 

Kara śmierci a etyka
Święty Jan Paweł II w encyklice Evangelium Vitae odniósł się do kary śmierci na przy-

kładzie grzechu popełnionego przez Kaina, który to przez zazdrość zabił swojego brata. 
Popełnił on jeden z największych grzechów, które zwane są aktualnie przez Kościół wo-
łającymi o pomstę do nieba. Miłosierdzie Boga ukazuje się w Jego własnym postrzeganiu 
sprawiedliwości. Po tak olbrzymiej zbrodni popełnionej przez Kaina, Bóg nie zabija go w 
odwecie za Abla, lecz skazuje na wygnanie. Bardziej bowiem niż na śmierci grzesznika, 

21  Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Dz.U. 1993 nr 61 poz. 284.
22  Zniesienie kary śmierci, dostępny online: https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Death_penalty_POL.

pdf, s. 1-2 (12. 06.2018 r.).
23  Tamże, s. 1-2.
24  Tamże, s. 1-2.
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zależy Mu na jego nawróceniu25. Święty Jan Paweł II w sposób kompletny zestawia ze 
sobą stanowisko Starego i Nowego Testamentu. Ukazuje bowiem zarówno sankcję za 
grzech, ale i ogrom miłosierdzia Boga. Tego typu rozważania etyczne są niezbędne do 
tego, by móc zastanowić się nad sensem ponownego wprowadzenia do polskiego prawa 
kary śmierci. Coraz częściej bowiem, temat ten powraca do debaty publicznej.

Badania przeprowadzone przez SW Research dla rp.pl ukazują, że prawie połowa 
Polaków (45,3%) jest za tym, by przywrócić karę śmierci. Przeciwko temu pomy-
słowi jest 34,7% ankietowanych, a 20% nie ma zdania26. Tak wysoki procent osób 
popierających ten pomysł sprawia, że w przypadku referendum (które okazałoby się 
wiążące), postulat ten mógłby zostać zrealizowany.

Zwolennicy ponownego wprowadzenia kary śmierci przedstawiają szereg argu-
mentów przemawiających za tym pomysłem. Przede wszystkim wskazują, że tego 
typu kara odstraszyłaby potencjalnego przestępcę. Sprawca przed dokonaniem 
zbrodni mógłby być świadomy sankcji, która będzie konsekwencją jego czynu. Po-
nadto, kara ta na stałe mogłaby wyeliminować przestępcę, a co za tym idzie - za-
grożenie popełnienia kolejnych czynów zabronionych. Jednocześnie, państwo nie 
ponosiłoby kosztów utrzymania takiej osoby jako więźnia.

Nie da się zaprzeczyć, że powyższe argumenty wydają się być przekonywujące, a 
w szczególności fakt, że wraz ze śmiercią przestępcy może powrócić poczucie bez-
pieczeństwa mieszkańców danego obszaru. Niejednokrotnie bowiem osoby skazane 
na określony czas pozbawienia wolności grożą, że po wyjściu z więzienia ponownie 
dopuszczą się czynów zabronionych. Pojawia się jednak zasadnicze pytanie - czy 
istnieje szansa, że sąd skaże przez pomyłkę osobę niewinną na karę śmierci? Jeże-
li odpowiedź brzmi twierdząco, oznacza to, że tego typu rozwiązanie jest wysoce 
ryzykowne i niesie ze sobą olbrzymie konsekwencje w postaci pozbawienia życia 
niewinnego człowieka. Świetnym przykładem może być sprawa Tomasza Komen-
dy, który niesłusznie spędził w więzieniu 18 lat. W maju 2018 roku Sąd Najwyższy 
uchylił wyrok skazujący oraz uniewinnił Tomasza Komendę27, który został skazany 
na karę 25 lat pozbawienia wolności za brutalne zgwałcenie i zabójstwo nastolatki. 
Zebrany materiał dowodowy potwierdził niewinność Komendy, a przy tym zwrócił 
uwagę prokuratury na serię podejrzanych zdarzeń, które miały doprowadzić śled-
czych do niewłaściwego sprawcy czynu. Kwestia sfałszowania dowodów nie jest wy-
kluczana. Mężczyzna (co prawda po 18 latach) wyszedł na wolność i może walczyć o 
sprawiedliwość i pociągnięcie do odpowiedzialności ludzi, którzy przyczynili się do 
tej tragedii. Kary śmierci jednak nie będzie można cofnąć. Mimo wyjątkowej staran-
ności przeprowadzania tego typu postępowań, nie zawsze jest to możliwe. Rozwój 
technologii pozwala bowiem na odkrycie niektórych zbrodni dopiero po kilkunastu, 
a nawet kilkudziesięciu latach. 

25  Jan Paweł II, Evangelium Vitae, Rzym 1995, dostępny online: http://adonai.pl/jp2/pliki/ev.pdf, s. 4-6 
(12.06.2018 r.).

26  P. Szaniawski, Sondaż: Kto chce przywrócenia kary śmierci, dostępny online: http://www.rp.pl/
Sadownictwo/171019352-Sondaz-Kto-chce-przywrocenia-kary-smierci.html, (12.06.2018 r.).

27  Tomasz Komenda spędził 18 lat w więzieniu, choć był niewinny. Jest decyzja Sądu Najwyższego, dostęp-
ny online: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,23406096,tomasz-komenda-spedzil-18-lat-
-w-wiezieniu-choc-byl-niewinny.html (13.06.2018 r.).
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Podsumowanie
Kara śmierci, a obok niej również aborcja czy eutanazja, są tematami wzbudza-

jącymi olbrzymie emocje w społeczeństwie. Wszystkie te czyny, dotyczą bowiem 
pozbawienia życia drugiego człowieka. Jakkolwiek w przypadku aborcji i eutanazji 
mamy do czynienia z niewinnymi osobami, tak w przypadku kary śmierci, poten-
cjalny sprawca ciężkiego przestępstwa ponosi winę za popełnienie danej zbrodni. 
Pojawia się zatem pytanie - czy jeżeli ktoś dopuścił się umyślnego zabójstwa innej 
osoby, to czy nie powinien otrzymać kary równie dotkliwej? 

W pierwszym rozdziale poruszony został prewencyjny cel kary, która to ma być 
pewnego rodzaju przestrogą dla sprawcy w przyszłości. Jeżeli kara nie będzie dotkli-
wa, nie będzie również wzbudzała strachu. Niemniej jednak, czy kara śmierci gwa-
rantuje natychmiastowe zatrzymanie popełniania ciężkich przestępstw? Odpowiedź 
wydaje się być przecząca, gdyż zarówno w przeszłości, jak i aktualnie (np. w Stanach 
Zjednoczonych) kara śmierci miała szansę już spełnić cel prewencyjny w tym zakre-
sie. Nie to jest jednak podstawowym problemem kary śmierci, gdyż niejednokrot-
nie ciężkich przestępstw dokonują również osoby, które nie mają nic do stracenia, 
a przez to nie boją się nawet śmierci. Zasadniczą kwestią przemawiającą za tym, by 
kara śmierci nie była dopuszczana do katalogów kar w różnych państwach, jest fakt 
możliwości popełnienia błędu w trakcie postępowania. Nie wszystko jest zawsze 
bowiem czarne lub białe. Jak można zobaczyć na przykładzie Tomasza Komendy, 
mimo sporego rozwoju technologicznego w komórkach śledczych, pomyłka jest na-
dal możliwa. Wiele błędów człowiek jest w stanie naprawić, lecz nie da się zwrócić 
drugiej osobie życia. Jest to zatem czyn, który nie przewiduje odwrotu. Gdyby na 
przełomie XX i XXI wieku, obowiązywała w Polsce kara śmierci, to istnieje prawdo-
podobieństwo, że Tomasz Komenda byłby na nią skazany. To tylko ukazuje jak duże 
szkody może nieść ze sobą dopuszczenie takiej sankcji.

Tak poważne argumenty przeciwko karze śmierci, nie są jednak argumentami 
przemawiającymi za pozytywnym działaniem kary pozbawienia wolności, która ma 
również sporo wad. Straszna wydaje się bowiem wizja ofiary, w której sprawca prze-
stępstwa wyjdzie w końcu na wolność. Niemniej jednak, do tej pory nie wymyślono 
jeszcze lepszego sposobu, który jednocześnie nie pozbawiałby życia sprawcy cięż-
kich zbrodni, a z drugiej w odpowiedni sposób go ukarał.

Szczególnie państwa Europy odczuły skutki wojen w XX wieku. W efekcie tak ol-
brzymich tragedii, podjęte zostały odpowiednie kroki prawne państw, które zagwaran-
towałyby respektowanie praw i wolności każdego człowieka. Na straży tych praw, stoi 
między innymi ETPCz, który za sprawą Artykułu 3. Europejskiej Konwencji Praw Czło-
wieka i Podstawowych Wolności, może stanąć w obronie osób, którym grozi rzeczywi-
ste niebezpieczeństwo utraty życia przez karę śmierci lub inne nieludzkie traktowanie. 

Biorąc zatem pod uwagę wszystkie powyższe rozważania, problem kary śmierci 
polega na możliwości skazania osoby niewinnej. Jeżeli nawet jedna osoba stałaby 
się niewinną ofiarą tej kary, oznacza to, że kłóci się ona całkowicie z funkcją kary 
oraz ujęciem sprawiedliwości. Ten problem wydaje się być nierealny dla zwykłego 
człowieka. Należy jednak się postawić w sytuacji osoby, która przez pomyłkę (lub 
zamierzone fałszowanie dowodów) padłaby ofiarą źle przeprowadzonego postępo-
wania, skutkującego karą śmierci. Tak poważny temat nie może jednak sprowadzać 
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się do gry na emocjach zarówno przeciwników jak i zwolenników tej kary. Wyma-
ga to zarówno ostrożnego podejścia polityków, nauczycieli, prawników, teologów, a 
przy tym również uświadamiania wiernych przez kapłanów.

Na sam koniec, warto przytoczyć dość mocne słowa papieża Franciszka skiero-
wane do osób uczestniczących w VI Światowym Kongresie Przeciw Karze Śmierci 
w Oslo: „Rzeczywiście, w dzisiejszych czasach, kara śmierci jest nie do przyjęcia, 
niezależnie od tego jak poważna byłaby zbrodnia osoby skazanej. Jest ona zniewagą 
wobec nienaruszalności życia i godności osoby ludzkiej. Jest ona również sprzeczna 
z Bożym planem wobec poszczególnych osób i społeczeństwa, oraz Jego miłosierną 
sprawiedliwością. Nie jest też ona zgodna z wszelkimi słusznymi celami kary. Nie 
oddaje ona sprawiedliwości ofiarom, lecz w istocie sprzyja zemście. Przykazanie 
„nie zabijaj” ma wartość absolutną i dotyczy zarówno niewinnych jak i winnych28”.

Kara śmierci - aspekty prawne i etyczne
Stosowanie kary śmierci od wielu lat jest tematem kontrowersyjnym, zarówno na 

płaszczyźnie prawnej, jak i etycznej. W przeszłości jednak, była ona nieodzownym 
elementem większości systemów prawnych. Już Kodeks Hammurabiego przewi-
dywał tego typu sankcje za niektóre przestępstwa. Pismo Święte (w Starym Testa-
mencie), przewidywało czyny zagrożone karą śmierci. W Nowym Testamencie, za 
sprawą Jezusa Chrystusa, Bóg zawarł z ludźmi Nowe Przymierze, które przedstawiło 
inne spojrzenie na karanie innych ludzi. 

Dalsze rozważania dotyczą prawnego ujęcia kary śmierci w Polsce oraz prawie 
międzynarodowym. Aktualnie obowiązujące polskie przepisy karne nie przewi-
dują stosowania tej kary. Dodatkowo, na szczeblu międzynarodowym, powsta-
ły akty regulujące ograniczenie stosowanie tej kary. Po rozważaniach prawnych, 
przedstawione zostaje etyczne spojrzenie na karę śmierci. Na sam koniec, dokonano 
podsumowania całej pracy.

Słowa kluczowe: kara śmierci, prawo karne, prawa człowieka, etyka.

Summary:
Capital punishment - legal and ethical aspects
The use of the death penalty for many years is a controversial topic, both on the 

legal and ethical level. In the past, however, it was an indispensable element of most 
legal systems. The Hammurabi Code already provided for such sanctions for certain 
crimes. Holy Scripture (in the Old Testament), predicted acts punishable by death 
penalty. In the New Testament, through the cause of Jesus Christ, God made a New 
Covenant with people that presented a different view of punishing other people.

Further considerations concern the legal recognition of the death penalty in Po-
land and international law. The current Polish criminal provisions do not provide 
for the application of this penalty. In addition, at the international level, there are 
acts regulating the restriction of the application of this penalty. After legal consider-
ations, an ethical look at the death penalty is presented. At the end, the entire work 
was summarized.

Keywords: capital punishment, criminal law, human rights, ethics.

28  Mocne słowa papieża Franciszka ws. kary śmierci, dostępny online: https://www.deon.pl/religia/serwis-pa-
pieski/aktualnosci-papieskie/art,4469,mocne-slowa-papieza-franciszka-ws-kary-smierci.html, (13.06.2018 r.).



ARTYKUŁY

105

Bibliografia:
Akty prawne
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Dz. U. 1993 nr 

61 poz. 284
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. Kodeks karny, 

Dz. U. 1932 nr 60 poz. 571
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.

Literatura
Bojarski W., Kara śmierci w prawach państw antycznych [w:] H. Kowalski (red.), M. 

Kuryłowicz (red.), Kara śmierci w starożytnym Rzymie, Lublin 1996
Dunaj B. (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1996
Biblia Tysiąclecia - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Pallottinum, wyd. 

V, Poznań 2000
Grabarczyk T., Na gardle karanie. Kary śmierci w średniowiecznej Polsce, Warsza-

wa 2008
Grześkowiak A. (red.), Wiak K. (red.), Prawo karne, Warszawa 2015
Jurczyk M. B., Historia rozwoju kary śmierci na przestrzeni wieków w wybranych 

koncepcjach filozoficznych, Studenckie Zeszyty Naukowe 2016, nr 28
Katechizm Kościoła Katolickiego, dostępny online: http://www.archidiecezja.pl/

include/user_file/kkk.pdf
Salij J., Kościół wobec kary śmierci, Chrześcijaństwo - Świat - Polityka 2015, nr 19
Trzciński K., Zwyczaj i prawo zwyczajowe jako źródła prawa prywatnego, Rejent 

1998, nr 3

Netografia:
Balicki R., Zniesienie kary śmierci w Polsce, dostępny online: http://www.bibliote-

kacyfrowa.pl/dlibra/editions-content?id=59198
Jan Paweł II, Evangelium Vitae, Rzym 1995, dostępny online: http://adonai.pl/

jp2/pliki/ev.pdf
Kodeks Hammurabiego, dostępny online: http://www.pistis.pl/biblioteka/Ham-

murabiego%20kodeks.pdf
Mocne słowa papieża Franciszka ws. kary śmierci, dostępny online: https://www.

deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,4469,mocne-slowa-
papieza-franciszka-ws-kary-smierci.html

Sprzeciw sumienia, dostępny online: http://www.ohsjd.org/Resource/OBIEZIO-
NEleone-iannone_con_nero_pol.pdf

Szaniawski P., Sondaż: Kto chce przywrócenia kary śmierci, dostępny online: http://www.
rp.pl/Sadownictwo/171019352-Sondaz-Kto-chce-przywrocenia-kary-smierci.html

Tomasz Komenda spędził 18 lat w więzieniu, choć był niewinny. Jest decyzja Sądu Najwyż-
szego, dostępny online: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,23406096,to-
masz-komenda-spedzil-18-lat-w-wiezieniu-choc-byl-niewinny.html

Zniesienie kary śmierci, dostępny online: https://www.echr.coe.int/Documents/
FS_Death_penalty_POL.pdf



ARTICLES

106

Wsparcie rodziny osoby z 
niepełnosprawnością intelektualną 
ważnym zadaniem lokalnej społeczności.

Absolwentka UMCS w Lublinie, kierunek pedagogika specjalna, specjalność tyflopedagogika i oligofrenopedago-
gika oraz studiów podyplomowych: logopedia, surdopedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, do-
radztwo zawodowe, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, terapia pedagogiczna, zarządzanie oświatą. Dok-
torantka na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wieloletni nauczyciel i 
terapeuta dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Nauczyciel dyplomowany, ekspert awansu zawodowego, 
lider WWRD. Zaangażowana w działania społeczne na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zaintere-
sowania naukowe: niepełnosprawność intelektualna oraz sensoryczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 
inkluzja społeczna, metody pracy, pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 

 

 mgr Regina Korzeniowska - Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; 
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II

Wstęp
Rodzina to podstawowe i najważniejsze miejsce dla rozwoju i funkcjonowania 

każdego człowieka. Wartości, zwyczaje i tradycje przekazywane dziecku przez naj-
bliższych kształtują jego osobowość a także pomagają mu radzić sobie z wyzwania-
mi życia codziennego, z funkcjonowaniem osobisto-społecznym i nawiązywaniem 
relacji z drugim człowiekiem. 

Szczególną rolę odgrywa rodzina, w której jest osoba z niepełnosprawnością 
intelektualną. Cały ciężar opieki i wychowania takiej osoby spoczywa bowiem na 
jej rodzicach i najbliższych. Nie ulega wątpliwości, że rodzina, w której jest osoba 
z niepełnosprawnością intelektualną, do wypełniania swoich zadań oraz do co-
dziennego funkcjonowania, potrzebuje wsparcia społecznego. Natomiast opieka i 
pomoc, które osobom najbardziej potrzebującym oferuje społeczeństwo świadczą 
o jego dojrzałości, odpowiedzialności i solidarności a także budują w społeczno-
ści system wartości oparty na godności każdego jej członka. Opieka i poszanowa-
nie godności każdego człowieka, w szczególności dotkniętego niepełnosprawno-
ścią jest, jak podkreślał Święty Jan Paweł II, „miarą jakości życia w społeczności”1. 
Wsparcie osób niepełnosprawnych i potrzebujących jest więc ważnym zadaniem 
każdej społeczności.

1 por. Jan Paweł II, Ludzie najsłabsi i najbardziej potrzebujący w życiu społeczeństwa. Przesłanie Jana 
Pawła II do uczestników międzynarodowego sympozjum na temat: Godność i prawa osoby z upośle-
dzeniem umysłowym,https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/uposledze-
nie_05012004.html, nr 3 (dostęp 02.06.2018)
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W opracowaniu podjęto rozważania na temat funkcjonowania rodziny, w któ-
rej jest osoba z niepełnosprawnością intelektualną a także podkreślono znaczenie 
wsparcia jakie powinno oferować takiej rodzinie społeczeństwo.

Rodzina jako podstawowy i najważniejszy element społeczeństwa
Rodzina jest nazywana elementarną grupą społeczną. Stanowi bowiem funda-

ment każdego społeczeństwa, wpływając na jego rozwój i funkcjonowanie2. Jest ona 
naturalną wspólnotą osób a jednocześnie podstawową komórką społeczną3, połą-
czoną relacjami osobowymi, które są więziami najgłębszymi4. Można powiedzieć, 
że rodzina to swoista przestrzeń życiowo-społeczna, która kształtuje i umożliwia 
rozwój jednostki a jednocześnie wpływa na całą społeczność.

Rodzina jest różnie definiowana przez badaczy tematu. Józef Rembowski określa 
rodzinę jako pierwotną grupę o swoistej organizacji i układzie ról pomiędzy jej po-
szczególnymi członkami, która jest związana wzajemną odpowiedzialnością mo-
ralną, posiada własną odrębność, tradycje i przyzwyczajenia oraz jest zespolona 
wzajemną miłością i akceptacją5. Natomiast Maria Ziemska uznaje rodzinę za małą 
i naturalną grupę społeczną z centralnymi rolami matki i ojca, opartą na zastanych 
i tworzonych obyczajach oraz podlegającą dynamicznym przekształceniom6. Rodzi-
nę traktowaną jako powiązany funkcjonalnie zbiór osób, specyficznych substruktur 
i mikroelementów społecznych tworzących mikrogrupę, powiązaną wewnętrznie 
więzią małżeńską, pokrewieństwa, powinowactwa lub adopcji i wypełniającą sze-
reg ważnych funkcji wobec jednostek i społeczeństwa odnajdziemy w przemyśle-
niach Zbigniewa Tyszki7. Rodzinę jako fundament społeczeństwa traktuje Święty Jan 
Paweł II. Podejmując rozważania nad tym tematem, uznał on rodzinę za najcenniej-
sze dobro ludzkości, w sposób szczególny podkreślając znaczenie relacji międzyoso-
bowych, rozwijanie wartości i postaw chrześcijańskich oraz godności każdej osoby 
a także wypełnianie przez nią różnych funkcji8. Mówiąc o funkcjach rodziny należy 
podkreślić, że są to (1) cele, do których ona zmierza w swoich działaniach i (2) wy-
pełniane zadania, które służą zaspokojeniu potrzeb poszczególnych jej członków i 
społeczności, której jest częścią9. Wśród zadań rodziny Franciszek Adamski (Tabela 
1) wyróżnia: (1) funkcje instytucjonalne i (2) funkcje osobowe. 

2  G. Cęcelek, Rodzina – jej przemiany, zagrożenia i problemy wychowawcze, Mazowieckie Studia Humani-
styczne, 2005, Nr 1-2, s. 239-249, s. 239

3  M. Stępniak, Zadania rodziny chrześcijańskiej w kościele i społeczeństwie w nauczaniu biskupa Józefa 
Rozwadowskiego (1968-1986), Łódzkie Studia Teologiczne, 2001, Nr 10, s. 5-14, s. 5

4  J. Ruszczyński, Rodzina jako podstawowe środowisko człowieka, Studia nad Rodziną, 2009, Nr 1-2 (24-
25), s. 117-128, s. 119

5  por. J. Rembowski, Więzi uczuciowe w rodzinie, Warszawa 1972, PWN, s.83
6  por. M. Ziemska, Rodzina a osobowość, Warszawa 1975, PWN, s.36
7  por. Z. Tyszka, Socjologia rodziny a pedagogika rodziny. Przedmiot badań – możliwości współdziałania 

badawczego, Roczniki Socjologii Rodziny, 1998, Tom X, s. 77-90, s.77
8  por. Jan Paweł II, Familiaris Consortio Adhortacja Apostolska O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie 

współczesnym Do Biskupów, Kapłanów i Wiernych Całego Kościoła Katolickiego, https://opoka.org.pl/bibliote-
ka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/familiaris.html, nr 1 (dostęp 02.06.2018)

9  M. Stępniak, Zadania rodziny chrześcijańskiej w kościele i społeczeństwie w nauczaniu biskupa Józefa 
Rozwadowskiego (1968-1986), s. 5
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Tabela 1. Funkcje rodziny 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: F. Adamski, Socjologia małżeństwa i rodziny, Warszawa 
1984, PWN, s. 51-53 

Nie ulega wątpliwości, i tu należy zgodzić się z opinią Jana Pawła II, że tylko pra-
widłowo wypełniane funkcje mogą sprawić, że rodzina stanie się dla swoich człon-
ków szkołą życia społecznego10.

Rodzina jest także najważniejszym miejscem wychowawczym. To bowiem w śro-
dowisku rodzinnym dziecko nabywa wiedzę, umiejętności i postawy, które pozwolą 
mu na samodzielne i odpowiedzialne funkcjonowanie życiowe i społeczne. Należy 
podkreślić, że rozwój komunikacji, relacji interpersonalnych i stosunku do drugiego 
człowieka, które są kluczowe w kontaktach społecznych, rozpoczynają się właśnie w 
rodzinie. Rodzina, jak twierdzi Franciszek Adamski, ma kompetencje, aby zapewnić 
jednostce harmonijny rozwój osobowości11. To również w rodzinie, jak podkreśla ks. 
Janusz Nagórny, jednostka doświadcza wspólnoty międzyludzkiej, pogłębia i doskona-
li relacje międzyosobowe a także rozpoznaje i uznaje drugą osobę za wartość12. Poza 
tym nabywa wiele różnych doświadczeń oraz wiedzę moralną, emocjonalną i prak-

10  por. Jan Paweł II, Familiaris Consortio, nr 43
11  F. Adamski, Czy rodzina jest niezbędna w procesie integralnego rozwoju człowieka?, Roczniki Pedago-

giczne, 2015, Nr 1, Tom 7 (43), s. 121-136, s. 123
12  J. Nagórny, Wychowanie do wartości, Lublin 2012, Wyd. KUL, s.18
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tyczną a także mądrość13, które pozwalają jej radzić sobie z codziennymi zadaniami i 
wyzwaniami. Rodzina, pomimo przekształceń i zmian, pozostaje dla człowieka nieza-
przeczalną wartością, gdyż nie tylko zaspokaja jego potrzeby, ale również kształtuje 
osobowość, rozwija kompetencje i uczy budowania pozarodzinnych więzi14, przygoto-
wując go tym samym do aktywności i zaangażowania w społeczności lokalnej. 

Mówiąc o społeczności lokalnej należy podkreślić, że jest to zbiorowość ludzi, którą 
łączą między innymi: środowisko (najbliższe otoczenie), kultura, tradycje, przywią-
zanie, sąsiedztwo, miejscowa przyroda i tzw. patriotyzm lokalny. To w tej zbiorowości 
kształtuje się tożsamość jednostek i grup społecznych15. W środowisku lokalnym do-
chodzi do kontaktów bezpośrednich, poprzez które tworzą się więzi międzyludzkie 
oraz aktywność społeczno-zawodowa osób, w tym również z grupy ryzyka wyklucze-
nia16. Najbliższe otoczenie jest więc miejscem, które nie tylko powinno wspierać oso-
by potrzebujące ale także tworzyć warunki do ich pełnego włączenia społecznego. 
Takie możliwości stwarza jedynie społeczność otwarta17. Otwarte środowisko spo-
łeczne to takie, które podejmuje konkretne działania związane z pomocą rodzinom 
będącym w potrzebie i rodzinom z osobami z niepełnosprawnością.

Funkcjonowanie rodziny, w której pojawia się osoba z niepełnosprawnością in-
telektualną jest bardzo utrudnione. Sytuacja, w której rodzina doświadcza niepeł-
nosprawności dziecka może bowiem nie tylko prowadzić do zaburzeń relacji ro-
dzinnych, do rozpadu małżeństwa, do destrukcyjnych form wychowania a także do 
dysfunkcjonalności społecznej samej rodziny18. Poza tym rozpoznanie u dziecka nie-
pełnosprawności intelektualnej stawia rodziców w nowej i nieoczekiwanej sytuacji 
życiowej i społecznej, którzy nie są przygotowani na wychowywanie i opiekę takiego 
potomstwa19. Tej właśnie rodzinie, jak stwierdza Halina Borzyszkowska, należy się 
wielki szacunek za przyjęcie i opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnością20. A jed-
nocześnie, jak podkreśla Jan Paweł II, należy taką rodzinę wspierać i przeciwdziałać 
jej społecznej izolacji21. Może bowiem wystąpić sytuacja, gdy społeczność odizoluje 
się od rodziny z osobą z niepełnosprawnością intelektualną (izolacja zewnętrzna) 
albo też sama rodzina ograniczy lub zaprzestanie kontaktów społecznych (izolacja 

13  W. Kędzior, Szkoła i rodzina podstawowym środowiskiem w świetle pedagogiki katolickiej, Pedagogika 
Katolicka, 2012, Nr 11 (2), s. 24-33, s. 27

14  Tamże, s. 28
15  Por. W. Theiss, Mała ojczyzna: perspektywa edukacyjno-utylitarna, w: Mała ojczyzna. Kultura. Edukacja. 

Rozwój lokalny, red. W. Theiss, Warszawa 2001, Wyd. Akademickie Żak, s. 11 - 22, s. 11 - 13
16  Por. J. Schindler, Kluczowe uwarunkowania procesów aktywizacyjnych, Wrocław 2014, Dolnośląskie 

Wyd. Edukacyjne, s. 60 - 69
17  Por. G. Feuser, Eine zukunftsfähige „Inklusive Bildung” - keine Sache der Beliebigkeit!, http://www.

georg-feuser.com/conpresso/_data/Feuser__G._Zukunftsf_hige_Inklusive_Bildung_HB_06_06_2012.pdf, 
[dostęp z dnia: 15.07.2017]

18  K. J. Zabłocki, W. Brejnak, Problemy rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, Fides Et Ratio, 2012, Nr 1 
(9), s. 29-43, s. 35

19  s. M. Perechowska, Problemy rodzin dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, Pedagogia Christiana, 
2008, Nr 1/21, s. 145-153, s. 145

20  H. Borzyszkowska, Izolacja społeczna rodzin mających dziecko upośledzone umysłowo w stopniu lekkim, 
Gdańsk 1997, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, s. 10

21  por. Jan Paweł II, Ludzie najsłabsi i najbardziej potrzebujący w życiu społeczeństwa. Przesłanie Jana 
Pawła II do uczestników międzynarodowego sympozjum na temat: Godność i prawa osoby z upośledze-
niem umysłowym, nr 3-4

Tabela 1. Funkcje rodziny 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: F. Adamski, Socjologia małżeństwa i rodziny, Warszawa 
1984, PWN, s. 51-53 

Nie ulega wątpliwości, i tu należy zgodzić się z opinią Jana Pawła II, że tylko pra-
widłowo wypełniane funkcje mogą sprawić, że rodzina stanie się dla swoich człon-
ków szkołą życia społecznego10.

Rodzina jest także najważniejszym miejscem wychowawczym. To bowiem w śro-
dowisku rodzinnym dziecko nabywa wiedzę, umiejętności i postawy, które pozwolą 
mu na samodzielne i odpowiedzialne funkcjonowanie życiowe i społeczne. Należy 
podkreślić, że rozwój komunikacji, relacji interpersonalnych i stosunku do drugiego 
człowieka, które są kluczowe w kontaktach społecznych, rozpoczynają się właśnie w 
rodzinie. Rodzina, jak twierdzi Franciszek Adamski, ma kompetencje, aby zapewnić 
jednostce harmonijny rozwój osobowości11. To również w rodzinie, jak podkreśla ks. 
Janusz Nagórny, jednostka doświadcza wspólnoty międzyludzkiej, pogłębia i doskona-
li relacje międzyosobowe a także rozpoznaje i uznaje drugą osobę za wartość12. Poza 
tym nabywa wiele różnych doświadczeń oraz wiedzę moralną, emocjonalną i prak-

10  por. Jan Paweł II, Familiaris Consortio, nr 43
11  F. Adamski, Czy rodzina jest niezbędna w procesie integralnego rozwoju człowieka?, Roczniki Pedago-

giczne, 2015, Nr 1, Tom 7 (43), s. 121-136, s. 123
12  J. Nagórny, Wychowanie do wartości, Lublin 2012, Wyd. KUL, s.18
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wewnętrzna)22, a to pogłębi funkcjonowanie rodziny, które i tak jest ogromnym wy-
zwaniem. Społeczność lokalna może stać się ostoją i wsparciem zarówno dla samej 
rodziny jak i osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Osoba z niepełnosprawnością intelektualną członkiem lokalnej społeczności
Niepełnosprawność intelektualna to istotnie niższe od przeciętnego funkcjono-

wanie intelektualne człowieka23, które obejmuje całą jego osobowość24. Osoba z nie-
pełnosprawnością intelektualną to jednostka charakteryzująca się istotnym ogra-
niczeniem w funkcjonowaniu intelektualnym i w zachowaniu przystosowawczym 
w zakresie umiejętności poznawczych, społecznych i praktycznych, które wystąpiły 
przed 18 rokiem życia25. 

Niepełnosprawność intelektualną klasyfikuje się w ramach czterech stopni (Ta-
bela 2): lekki, umiarkowany, znaczny i głęboki, które są określane indywidualnie za 
pomocą testów inteligencji.

Tabela 2. Stopnie niepełnosprawności intelektualnej mierzonej testem Davida 
Wechslera

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Wyczesany, Pedagogika upośledzonych umysłowo, 
Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009

Oceniając rozwój intelektualny danej jednostki należy jednak uwzględniać różne 
sfery jej funkcjonowania: ruchową i zdrowotną, poznawczą i emocjonalno-społecz-
ną26 oraz uwarunkowania i oddziaływania społeczne oraz środowiskowe a także po-
ziom wsparcia jakiego potrzebuje i jaki może otrzymać od środowiska27. 

Takie podejście do niepełnosprawności intelektualnej oparte jest na obecnie obo-

22  H. Borzyszkowska, Izolacja społeczna rodzin mających dziecko upośledzone umysłowo w stopniu lekkim, s. 52
23  J. Kostrzewski, Ewolucja poglądów AAMR dotyczących niedorozwoju umysłowego od Ricka Hebera (1959) do 

Ruth Luckasson in. (1992), „Roczniki pedagogiki specjalnej”, t. 8, 1997, s.218
24  Z. Sękowska, Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, Warszawa 2001, Wyd. Akademii Pedagogiki 

Specjalnej, s. 214
25  R. Schalock i inn. 2010, za: I. Chrzanowska, Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Kra-

ków 2015, Oficyna Wydawnicza Impuls, s. 243
26  A. Olechowska, Specjalne potrzeby edukacyjne, Warszawa 2016, Wyd. Naukowe PWN, s. 81-85
27  por. Z. Janiszewska-Nieścioruk, Znaczenie samooceny w społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych 

intelektualnie, Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2000; D. Deutsch Smith, Pedagogika 
specjalna. Podręcznik akademicki. T. 1, Wyd. PWN, Warszawa 2009, s. 225-226; J. Głodkowska, Dydaktyka 
specjalna. Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych, Wyd. PWN Warszawa 2016, s.79; 
E. Zasępa, Osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Procesy poznawcze, Oficyna Wydawnicza Impuls, 
Warszawa-Kraków 2016, s. 44
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wiązującym biopsychospołecznym modelu niepełnosprawności28, który podkreśla 
decydujący wpływ na funkcjonowanie człowieka z niepełnosprawnością czynników 
kontekstowych, stanowiących całość otoczenia. Składają na nie: (1) czynniki osobo-
we, czyli cechy danej jednostki takie jak np. płeć, wiek, warunki zdrowotne, spraw-
ność fizyczna, styl życia, nawyki, wychowanie, sposoby radzenia sobie z trudnościa-
mi, doświadczenia, wzorce zachowań oraz (2) czynniki środowiskowe tj. środowi-
sko fizyczne i społeczne oraz system postaw ludzi, żyjących w tym środowisku29.

Ograniczenia w zachowaniu przystosowawczym, o którym wspomniano wcze-
śniej, mogą dotyczyć różnych umiejętności, pozwalających jednostce lepiej i efek-
tywniej funkcjonować, wśród których wymienia się: porozumiewanie się (komuni-
kacja), zaradność osobista (samoobsługa), samodzielność, radzenie sobie z obowiąz-
kami domowymi (tryb życia domowego, funkcjonowanie w domu), uspołecznienie 
(umiejętności interpersonalne i społeczne), korzystanie z umiejętności społeczno 
–kulturalnych (korzystanie z zasobów i dóbr środowiska, korzystanie ze środków 
wsparcia społecznego), uczenie się (zdolności poznawcze i nabywanie umiejętności 
szkolnych), praca, organizacja czasu wolnego (umiejętność wypoczywania, rozwija-
nie zainteresowań i uzdolnień) oraz dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo 30.

Osoba z niepełnosprawnością intelektualną słabiej radzi sobie w codziennym 
życiu oraz w kontaktach społecznych, gdyż wolniej i trudniej nabywa kompetencje 
psychospołeczne, warunkujące otwartość, eksplorowanie, zaangażowanie i aktyw-
ność oraz radzenie sobie z wymaganiami życia codziennego i funkcjonowaniem w 
stale zmieniającym się świecie. Nie ulega wątpliwości, że jej funkcjonowanie jest 
uzależnione od wsparcia rodziny i otoczenia. Jednak wsparcie powinno dążyć do 
osiągnięcia przez człowieka względnej samodzielności życiowej oraz ukształtowa-
nia w nim tożsamości jednostkowej i społecznej31 oraz dotyczyć rozpoznanych i sy-
gnalizowanych potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin.

Wsparcie środowiska fundamentem funkcjonowania społecznego rodzin 
osób z niepełnosprawnością intelektualną 

Wsparcie społeczne, zdaniem Zofii Kawczyńskiej-Butrym, jest to szczególny spo-
sób pomocy udzielanej ludziom, dzięki której są oni zmotywowani do radzenia sobie 
w sytuacjach problemowych32. Wsparcie winno przybliżać do rozwiązania problemu 
lub pokonania trudnej sytuacji, a także pomagać w radzeniu sobie z pojawiającym 

28  ICF Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia, WHO, Genewa, 2009, 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42407/9241545429_pol.pdf;jsessionid=A4D97D501C62E-
475BA3A708271E62028?sequence=67, (dostęp 29.05.2018)

29  Tamże
30  J. Kostrzewski, Ewolucja poglądów AAMR dotyczących niedorozwoju umysłowego od Ricka Hebera 

(1959) do Ruth Luckasson in. (1992), [w:] Roczniki pedagogiki specjalnej, red. J. Pańczyk, Wyd. Akade-
mii Pedagogiki Specjalnej, t. 8, Warszawa 1997, s. 210 – 233, s. 220-221; Z. Sękowska, Wprowadzenie 
do pedagogiki specjalnej, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2001, s.216; J. Błeszyński, 
Niepełnosprawność intelektualna. Mowa. Język. Komunikacja. Czy iloraz inteligencji wyjaśnia wszystko?, 
Wyd. Harmonia Universalis, Gdańsk 2013, s. 28

31  G. Gajewska, Wsparcie dziecka w rozwoju. Konteksty opieki i edukacji, Oficyna Wydawnicza Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009, s. 154

32  Z. Kawczyńska-Butrym, Niepełnosprawność –specyfika pomocy społecznej, Wyd. Śląsk, Katowice 1998, s. 87
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się stresem33. Sytuacja problemowa, w jakiej znalazła się rodzina z osobą z niepeł-
nosprawnością intelektualną, wymaga zaoferowania określonego rodzaju wsparcia.

 Wsparcie, o którym mowa, można podzielić na: (1) emocjonalne (tworzenie re-
lacji pomiędzy dawcą i biorcą pomocy; okazywanie zrozumienia, akceptacji, współ-
czucia), (2) informacyjne (udzielanie rad, porad, dzielenie się doświadczeniami 
pozwalającymi lepiej zrozumieć lub rozwiązać dany problem), (3) instrumentalne 
(pomoc przy czynnościach lub instruktaż na temat sposobów postępowania w okre-
ślonej sytuacji), (4) materialne (rzeczowe; różne formy poprawy sytuacji życiowej, 
środki pomocy finansowej –dopłaty, zapomogi lub dary), (5) wartościujące (okazy-
wanie uznania, akceptacji, potwierdzanie znaczenia i wartości osoby/osób wspiera-
nych) i (6) duchowe (to szczególny rodzaj wsparcia udzielanego w sytuacjach, trud-
nych, traumatycznych, krytycznych)34. Podejmując kwestię wsparcia samej osoby z 
niepełnosprawnością intelektualną kluczowe wydaje się być jednoczesne oferowa-
nie wszystkich rodzajów wsparcia, gdyż zapewnia to kompleksowość i efektywność. 
Natomiast odnosząc się do wsparcia rodziny, w której jest osoba z niepełnospraw-
nością intelektualną niezbędne jest przede wszystkim dobre poznanie sytuacji i 
funkcjonowania tej rodziny a następnie opracowanie pomocy uwzględniającej fak-
tyczne jej potrzeby. Rodzina z osobą z niepełnosprawnością intelektualną potrze-
buje nie tylko pomocy materialnej i finansowej ale również działań o charakterze 
wsparcia emocjonalnego i duchowego. Udzielając pomocy nie można dopuścić do 
sytuacji, żeby zarówno rodzina jak i sama osoba z niepełnosprawnością stała się jej 
przedmiotem, a nie podmiotem35. O skuteczności wsparcia można mówić wtedy, gdy 
(1) ma miejsce poprawa relacji społecznych pomiędzy osobą niepełnosprawną i jej 
rodziną a otoczeniem i gdy (2) pod wpływem tego wspomożenia zmienia się otocze-
nie, stając się bardziej otwarte i pomocne36. Społeczność, którą wspiera rodzinę w 
sytuacjach problemowych i trudnych sprawia, że ta grupa ma poczucie wspólnoty 
ze środowiskiem37. Rodzina i najbliżsi osoby z niepełnosprawnością intelektualną, 
jak podkreśla Janusz Kirenko, nie mogą być jedyną grupą wspierającą. Zapewniają 
bowiem jednostce niezbędną opiekę w funkcjonowaniu i zabezpieczają jej codzien-
ny byt materialny, jednak sami także borykają się z problemami, stresem i frustra-
cją, dlatego potrzebują zewnętrznej pomocy, aby radzić sobie z nimi i nie pogłębiać 
swojej dysfunkcyjności38. 

33  H. Sęk, Wybrane zagadnienia z psychoprofilaktyki, w: Społeczna psychologia kliniczna, red. H. Sęk, Wyd. 
Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 472 - 501, s. 493

34  H. Sęk, R. Cieślak, Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane kon-
cepcje teoretyczne, [w:] Wsparcie społeczne, stres, zdrowie, red. H. Sęk, R. Cieślak, Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa 2004, s. 11 - 28, s. 18 – 21; J. Kirenko, Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością, Wyd. 
WSUPIZ, Ryki 2002, s. 232

35  R. J. Kijak, Dorosłość i starość osób niepełnosprawnych - wprowadzenie, [w:] Niepełnosprawność w 
zwierciadle dorosłości, red. R. J. Kijak, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012, s. 7 - 14, s. 10

36  B. Szluz, Wsparcie społeczne rodziny osoby niepełnosprawnej, Roczniki Teologiczne, 2007, Nr 10, T. 
LIV, s. 201 - 214, s. 204

37  S. Kawula, Spirala życzliwości: od wsparcia do samodzielności, Wychowanie na co dzień 1996, Nr 10-11, 
s. 14 – 17, s. 14

38  J. Kirenko, Oblicza niepełnosprawności, Wyd. Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno -Przyrodniczej, 
Lublin 2006, s. 52
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Działania pomocowe na rzecz rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną 
mogą być realizowane poprzez (1) wsparcie instytucjonalne (formalne) i (2) wspar-
cie pozainstytucjonalne (nieformalne). Pomoc pozainstytucjonalną realizują gru-
py samopomocowe (osoby o zbliżonych doświadczeniach i potrzebach, praca dla 
siebie, bez czekania na pomoc zewnętrzną) i wolontariusze (ochotnicy zaangażo-
wani i zmotywowani do pomocy, mający satysfakcję z niesienia pomocy innym) a 
wsparcie formalne realizowane jest przez instytucje rządowe i samorządowe oraz 
organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje)39. 

Rozważając kwestię wsparcia społecznego rodzin, w których jest osoba z niepełno-
sprawnością intelektualną, trzeba podkreślić, że wiele z nich samodzielnie poszukuje 
wsparcia instytucji i organizacji pomocowych. To właśnie w instytucjach pomocy spo-
łecznej i w organizacjach pozarządowych, jak podkreśla Jan Arczewski, spotykają się 
z innymi rodzinami mającymi podobne problemy a wymiana doświadczeń pozwala 
im lepiej radzić sobie z trudnościami40. W ten sposób tworzą się swoiste grupy samo-
pomocowe. Wspólne omawianie różnych trudności pozwala natomiast wypracowy-
wać własne rozwiązania a przede wszystkim wzmacnia kondycję psychiczną takiej 
rodziny. Jednak są również rodziny, które potrzebują wsparcia, które zainicjuje samo 
środowisko, gdyż (1) nie potrafią poprosić o pomoc, (2) zostały same w realizacji trud-
nego powołania bycia rodzicem dziecka z niepełnosprawnością, (3) są mało zaradne 
życiowo i społecznie, aby sprostać zadaniom opieki nad osobą wymagającą większej 
troski i specjalnej pomocy. W takich sytuacjach wsparcie najbliższego otoczenia jest 
niezbędne. Poza tym troszczenie się o najbardziej potrzebujących świadczy o budowa-
niu społeczeństwa na fundamencie sprawiedliwości i poczuciu odpowiedzialności41. 

Szczególne działania pomocowe wobec rodzin osób z niepełnosprawnością in-
telektualną mogą prowadzić organizacje pozarządowe, takie jak stowarzyszenia i 
fundacje. Zakres podejmowanych przez nich inicjatyw, ale przede wszystkim do-
stosowywanie się do potrzeb społecznych potwierdzają skuteczność działań podej-
mowanych przez te instytucje42. Jest to tym bardziej znaczące, gdyż w te przedsię-
wzięcia angażowana jest lokalna społeczność, a to buduje społeczeństwo otwarte, 
troszczące się o godność i włączenie społeczne każdej jednostki.

Sposób w jaki społeczeństwo opracowuje programy pomocowe wobec rodzin 
i osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich jakość a także poszukiwanie 
odpowiedzi w kwestii dostosowania oferty pomocowej do indywidualnych potrzeb 
danej osoby lub rodziny są niewątpliwie równie ważne, jak w ogóle podejmowanie 
wsparcia na rzecz rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jednak to ob-
szar do kolejnych rozważań.

39  R. Kijak, Niepełnosprawność intelektualna…, s. 53 – 54; Z. Kawczyńska-Butrym, Niepełnosprawność 
–specyfika pomocy…, s. 155; L. Marszałek, System wsparcia społecznego w procesie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych, Seminare. Poszukiwania naukowe, 2009, Nr 26, s. 201 - 213, s. 203 - 204 

40  J. Arczewski, Być rodzicem dziecka z niepełnosprawnością. Rodzice dzieci z niepełnosprawnością, http://
www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/581872;jsessionid=3262FD485ADAE6477A17403D578BA007 (dostęp 
04.06.2018)

41  Jan Paweł II, Ludzie najsłabsi i najbardziej potrzebujący w życiu społeczeństwa. Przesłanie Jana Pawła II do 
uczestników międzynarodowego sympozjum na temat: Godność i prawa osoby z upośledzeniem umysłowym, nr 4

42  P. Landwójtowicz, Znaczenie organizacji pozarządowych dla wspierania dziecka, małżeństwa i rodziny 
na przykładzie Diecezjalnej Fundacji Obrony Życia w Opolu w: Rodzina w nurcie przemian społecznych, 
Opole 2010, s. 403-412, s. 419
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Zakończenie
Rozważając zagadnienie wsparcia społecznego rodzin, w których jest osoba z 

niepełnosprawnością intelektualną należy podkreślić, że są to działania koniecz-
ne. Funkcjonowanie takich rodzin wymaga bowiem od społeczności podejmowania 
działań, które nie tylko pomogą rodzinie w wychowaniu dziecka z niepełnospraw-
nością intelektualną ale również będą wpływały na społeczne włączenie tej grupy. 
Pomoc rodzinie może być jednak skuteczna jeśli uwzględni się faktyczne potrzeby 
jednostki. Niewątpliwie rodzina powinna być otoczona szczególnym zainteresowa-
niem danej społeczności, gdyż to w niej ma początek tworzenia środowiska społecz-
nego. Wartości, tradycje, umiejętności, postawy i wiedza, w które rodzina wyposaży 
swoje dzieci, będą wpływały na funkcjonowanie całego społeczeństwa. 

Wszelkim działaniom społecznym powinny towarzyszyć słowa Świętego Jana 
Pawła II, który mówił „społeczeństwo, w którym byłoby miejsce tylko dla osób w 
pełni sprawnych, całkowicie samodzielnych i niezależnych, nie byłoby społeczeń-
stwem godnym człowieka”43. Każdy członek społeczności powinien więc mieć w niej 
swoje miejsce i misję do spełnienia na miarę swoich indywidualnych możliwości a 
powinnością społeczeństwa jest wspieranie każdego człowieka w dążeniu do pełni 
jego rozwoju osobisto-społecznego.

Zaprezentowany materiał nie wyczerpuje zagadnienia, które wymaga jeszcze 
wielu pogłębionych analiz i badań. Może być jednak inspiracją do poszukiwania spo-
sobów społecznego wsparcia rodzin z osobą z niepełnosprawnością intelektualną i 
dalszych rozważań nad rolą rodziny w życiu każdego człowieka.

Streszczenie:
Rodzina to podstawowe i najważniejsze miejsce dla rozwoju i funkcjonowania 

każdej osoby. Wartości, zwyczaje i tradycje przekazywane dziecku przez jego naj-
bliższych kształtują jego osobowość i umożliwiają pokonywanie codziennych trud-
ności oraz stawianie czoła różnym wyzwaniom. Szczególną rolę odgrywa rodzina, w 
której jest osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Cały ciężar opieki i wycho-
wania tej osoby spoczywa bowiem na jej rodzicach i najbliższych. Jednak wypełnia-
nie zadań i codzienne funkcjonowanie takiej rodziny jest uzależnione od wsparcia 
społeczności, w której ona żyje i której jest częścią. Opieka, pomoc i wsparcie ofe-
rowane przez otoczenie osobom najbardziej potrzebującym świadczy natomiast o 
dojrzałości, odpowiedzialności i solidarności ludzi tworzących daną społeczność a 
także buduje w społeczeństwie system wartości oparty na godności i poszanowaniu 
każdego jej członka.

W opracowaniu podjęto rozważania na temat funkcjonowania rodziny, w której 
jest osoba z niepełnosprawnością intelektualną oraz zwrócono uwagę na znaczenie 
wsparcia jakie powinno oferować takiej rodzinie najbliższe środowisko.

Słowa kluczowe: rodzina, osoba z niepełnosprawnością intelektualną, społecz-
ność lokalna, wsparcie społeczne

43  Jan Paweł II, Ludzie najsłabsi i najbardziej potrzebujący w życiu społeczeństwa. Przesłanie Jana Pawła 
II do uczestników międzynarodowego sympozjum na temat: Godność i prawa osoby z upośledzeniem 
umysłowym, nr 3
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Summary:
Supporting families of people with mental disabilities as an important task for local 

communities
Family is the basic and most important place for every person’s functioning and 

development. Values, customs and traditions handed down to children by their rela-
tives form his or hers personality and let them handle each everyday task and diffi-
culties. Significant attention should be paid to a family with a mentally disabled per-
son. The whole responsibility of taking care and education of this parson lies with 
the family and the closest ones. However, fulfilling tasks and everyday functioning 
ar dependent on social support from the local community in which this family lives. 
Help, care and support offered by the local society show that its people are mature, 
responsible and solid. It also buildsa system of values based on dignity and respect 
towards any of its members. The paper talks about a family with a mentally disabled 
person. It pays apecial attention to support this family is expected to get from their 
local environment.

Keywords: family, mentally disabled person, local community, social support
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Introduction
Deaf and hard of hearing people are entitled to religious education as all the Polish 

population. Religious education of the deaf and hard of hearing youth in Poland is pro-
vided both at schools and deaf ministries which operate in every city. These two envi-
ronments, in addition to a family, are institutions that provide most pastoral service.

The activity of the school and ministry is directed to all deaf and hard of hearing 
people, however not all of them make use of it to the same extent. The reasons for 
this are multiple and can be discussed wider but the article is to show that the deaf 
portion of the Polish population has the same spiritual needs as hearing people and 
is willing to fulfil them. The pastoral aid is not that developed as for hearing people 
but the today’s forms of activity let us draw a conclusion that a group of deaf and 
hard of hearing is not ignored and the Catholic Church has the instruments to not 
leave this group on the periphery of religious life. 

The existing education shows that the activity of all individuals contributing to 
the growth of faith still requires taking additional steps. The co-operation of the mi-
nistry with the school could be more effective by organizing additional courses and 
studies for students as part of religion classes, which in a longer term would give an 
opportunity to establish a community consisting of deaf and hard of hearing who 
could provide courses and evangelize others. 

1. Deaf and hard of hearing people
Different scientific disciplines use various terms to define an individual with the 

impaired hearing depending on the issues they discuss as well as the research goals 
and expected practical applications. The special pedagogy traditionally uses the deaf 
term. Currently, however, the terms: man (person) with impaired organ of hearing, 
impaired hearing, hearing defect, hearing loss, hearing dysfunction, hearing disabi-

Religious Education and Catechesis in Polish 
Schools for Deaf and Hard of Hearing Youth.

Urodzona 27.03.1985r. w Rzeszowie. Doktorantka w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II. Absolwentka studiów na kierunku praca socjalna, pedagogika oraz studiów podyplo-
mowych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i surdopedagogiki. Tłumacz i wykładowca języka migowego. Czło-
nek Saletyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji. Wybrana na członka Rady Doktorantów KUL w kadencji 2017-2019. 
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lity are more and more often used1. 
The diversification of the group with a hearing defect makes it necessary to provi-

de a detailed typology inside it. The most common division is to separate a group of 
deaf and a group of hard of hearing (hearing-impaired) people2.

A deaf person is the one who communicates only with visual sense and is not able 
to use even residual hearing in the interpersonal communication which usually cor-
responds to the hearing damage of more than 90 dB and is related to the use of the 
sign language as the primary means of communication. A hard hearing person uses 
mainly the spoken language in communication, aided by lip reading, handwriting 
and other means of support. In perception, it is mainly based on visual modality but 
can use residual hearing particularly with the support of technical means (appara-
tus and implants)3. 

2. Church’s caring for the deaf
Pastoral support of persons with impaired hearing can be dated back in Poland 

to 1817 when the priest Jakub Zebedeusz Falkowski upon his return from Vienna, 
established the Deaf and Blind Institute in Warsaw. This marks the beginnings of 
educating the youth and children with a hearing defect in Poland. 

If we would like to find the beginning of pastoral care for persons with impaired 
hearing, we need to move 2,000 years back to the times of Jesus who preached the 
Gospel. The Bible indicates the constant care of God for redemption of every man. 
Through the Union with the Chosen People and the prophets, the God listened to the 
man. When the time came, the God sent his Son to “redeem those who were under 
the Law, that we might receive the adoption as sons.(New Testament Bible, the Epi-
stle to the Galatians 4:4). The Church’s mission is a service to the man „just as the 
Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for 
many” (Matthew 20:28). By fulfilling this mission, the Church cares for all people as 
all baptized “have access to the Father by one Spirit” (Ephesian Letter 2:18)

The model of care for the deaf is found by the Church in the Christ’s attitude. 
The Christ refers to the disadvantaged with particular love (Gospel of Matthew 11:5; 
20:34; 21:14;25:40; Gospel of Mark 7:32-37; 9:25; 11:5;Gospel of Luke 4:18; 5:31; 
18:35-43; Gospel of John 5:8). The sick, the suffering and the disabled were also 
among them. The Gospels stress the Christ’s concern about these people4. The Good 
News of Jesus Christ is directed to all the people. Gospel of Mark describes in detail 
the miracle of healing a deaf and dumb person by Jesus(Gospel of Mark 7:32-37). 
Considering the fact that rehabilitation is a complicated and long-term process, the 
Jesus miracle of immediate restoration of speech is beyond any doubt. Jesus wished 

1  K. Krakowiak, Dar języka, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2012, s.82-83.
2  E. Domagała-Zyśk, Wielojęzyczni. Studenci niesłyszący i słabosłyszący w procesie uczenia się i nauczania 

języków obcych, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2013, s.28.
3  K. Krakowiak., Pedagogiczna typologia uszkodzeń słuchu, [w:] Przekraczanie barier w wychowaniu 

osób z uszkodzeniami słuchu, red. Kazimiera Krakowiak, Amelia Dziurda-Multan. Lublin 2006; cyt.za: E. 
Domagała-Zyśk., Wielojęzyczni. Studenci niesłyszący i słabosłyszący w procesie uczenia się i nauczania 
języków obcych. Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 201330.

4  R. Kamiński (red.), B. Drożdż (red.), Duszpasterstwo specjalne, Instytut Teologii Pastoralnej KUL, Lu-
blin 1998, s.161.
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that the deaf could freely listen to the God’s word of Grace and thus participate in 
redemptive God’s power5. 

The Bible points to the value of the weaker, disabled and suffering individuals. 
Beyond any doubt, these persons are a gift to the Church. 

- Catholic Church’s offer to those with impaired hearing
The pastoral ministry of the deaf is provided during liturgic, paraliturgic, prayer 

and formation meetings, discussions, prelections with the use of a film and slide, in 
the form of trips, play, anniversaries, pilgrimages, popular name day meetings, etc. 
The plurality of forms depends on the ministry’s invention and guarantees populari-
ty of the institution among the deaf6.

Liturgic meetings cannot be replaced but needs of those with impaired hearing 
are greater and should be always considered. The activity of ministers for the deaf 
must be attractive. The specific behavior of persons with impaired hearing does not 
allow for monotonous activities since it leads to boredom, routine and seeking other 
means of fulfilment that will cause them to escape from the Church. The deaf and 
hard of hearing, just as every others, must feel being cared for and that a minister is 
interested in their spiritual needs. 

It needs to be born in mind that it is more difficult for the deaf to grow in faith 
based on mass media, discussions, conversations or personal reading than for the 
hearing person7. 

In addition, the Catholic Church’s offers much more for hearing persons. The deaf 
have no access to faith courses and are not able to participate in the meetings of 
various communities. The retreat is held not that frequently as for hearing persons. 
It is similar in case of the Eucharist. All these circumstances cause that those with 
impaired hearing are not able to fully participate in religious life and have no oppor-
tunities of internal growth as the hearing believers. The situation of hard of hearing 
seems better since the majority of them uses some technical aids such as audito-
ry apparatus or cochlear implants which aid hearing upon prior rehabilitation. As 
shown by my experience, this group also benefits from the Church’s offer directed 
to hearing persons. Many churches are fitted with so-called inductive loops allowing 
a hard of hearing person to hear a clear sound through the telephone coil included 
in almost every auditory apparatus. Based on individual conversations with hard 
of hearing persons, this group, in addition to participating in the deaf ministry, is 
willing to take part in the retreat and Eucharists since, as they claim, they can learn 
more during the retreat and homily for hearing persons than during all activities 
for the deaf which need to be simplified because of the content. The hard of hearing 
persons, whose knowledge of phonic speech and Polish language is better, have no 
difficulties in absorbing the content directed to the hearing persons. 

The deaf and the hard of hearing should not be left without the God’s word. The 
council education indicates that every man is entitled to receive religious education 
according to their natural characteristics (CT 40) on catechization of modern times 
(16.10.1979). Therefore, it is necessary to catechize and transmit the truths of the 

5  Tamże, 162. 
6  Tamże, 172. 
7  Tamże, 172-173.
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faith to all the deaf (CT 16) on catechization of modern times (16.10.1979). To fully 
achieve this, the co-operation of the clerical and laic communities is required. The 
existing activities show that after uniting the forces, it is possible to evangelize the 
deaf and have them participating in various events also with the hearing persons.

The article will discuss this matter in detail in the fourth section. 

3. Special catechesis for the deaf and hard of hearing in schools
The second environment after the family, dealing with catechization of the youth 

is the school. It is the place of the first encounter with the subject of religion and 
transferring a thorough religious knowledge to the students along with the religious 
ceremony so that the students know how to behave during the Eucharist and other 
ceremonies. 

As stressed in the Catechesis Curriculum of the Catholic Church in Poland: “the 
catechization of the deaf is one of the most difficult areas of catechization. It is due to 
the specific personality of the deaf. The difficulty is even greater if we consider the 
fact that there has not been any publications analyzing the issues of catechization of 
the deaf youth and the children. There is a general lack of catechisms and methodo-
logy books for catechists”8. However, it does not change the fact that “the deaf and 
persons deprived of the auditory sense from birth or early childhood are equally as 
other called to participate in the life of the Church”9. All the catechetic activities taken 
among the students with impaired hearing should just like for others, lead to the ma-
ture faith (DOK 80). In considering the recipients, the authors of the Core Curriculum 
of the Catholic Church in Poland do not define the catechetic goals in schools for the 
youth and children with impaired hearing. It is necessary because the goals to be ful-
filled in mass education often turned out to be unattainable in the deaf-friendly cate-
chesis10.Therefore, the goals of special catechesis, discussed in detail by the Cateche-
sis Core Curriculum, can be important for persons preaching the God’s Word. Among 
these goals, the authors of this document include:1. Leading to discovering the secret 
of personal God who loves and cares for every man; 2. Growing and supporting the 
faith, 3. Educating to participate in the life of Church loving the God in the liturgy; 4. 
Learning the habit and ability to differentiate the good from the bad, choice of good, 
willingness to act according to the Commandments (especially the commandment of 
love); 5. Shaping the ability to pray as a meeting with the God, 6. Shaping the aware-
ness and membership to the community (family, school – catechetic group and the 
Church); 7. Shaping the attitude to testify own connection with the God” (PPK, p.108).

The activities aimed to pursue catechetic goals by the teacher and the subject are 
called the goals of teaching religion (PPK, p.11). Just as for the goals, the catechists in 
schools for children with impaired hearing try to fulfil the goals of teaching religion 
intended for common schools or special schools adapting them to the abilities of 
children. The reference are goals of catechesis arising from the General Catechiza-

8  Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce (PPK), s.101-102.
9  K. Półtorak, Przepowiadanie słowa Bożego osobom niesłyszącym, [w:] Katecheza specjalna dzisiaj. 

Problemy i wyzwania, red. Józef Stala, Jedność, Kielce 2003, s.386.
10  A. Zellma, M. Punda, Katecheza uczniów z uszkodzonym narządem słuchu, [w:] Katecheza osób szczegól-

nej troski, red. Andrzej Kiciński, WAM, Kraków 2008, s.81. 
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tion Directory, i.e.. 1)developing the cognition of faith, 2) liturgic education, 3) moral 
formation, 4) teaching praying, 5) educating to live in a community, 6) introduction 
to the mission (PPK, p.106-107).

Special catechesis in schools during lessons of religion prepares the students to 
fulfil the duties of a Christian. Therefore, the hard of hearing or deaf students have 
become – just as their hearing counterparts – the subject of teaching religion11. School 
catechization of children with impaired hearing belongs to the most difficult areas of 
integral Christian formation due to the language barrier and the related communica-
tion issues. Knowing of the sign language itself does not solve all the difficulties arising 
during the religious education. Only facing the specific reality allows to assess how 
many problems are faced by the teacher catechizing in school for the deaf children12.

Considering the diversified needs of the deaf and hard of hearing students, it is 
not an easy task. 

Polish education of the deaf and hard of hearing students is provided in two te-
aching forms:

1. in general access schools with integration divisions and
2. in special schools attended by only students with impaired hearing and these 

are the Special Schooling-Educational Centers.
The teaching characteristics differs in terms of the education forms.
The integration divisions in charge of teaching combine the fully able students (the 

hearing) and those with impaired hearing. This model bases the education of the deaf 
and hard of hearing students on the assistance of the supporting teacher who accom-
panies the students with impaired hearing and assists in keeping up with the hearing 
students. The teacher also translates the content into the sign language, as necessary. 

The Special Schooling-Educating Centers are schools for only the deaf and hard 
of hearing students. The person providing the lesson adapts the content and form of 
transmission to the whole class.This solution, in addition to the advantages such as the 
unity in a group and a sense of community, has also some disadvantages. The classes 
are sometimes very diversified when it comes to the degree of hearing impairment 
and it is very difficult to adapt the message and satisfy all the students. As already 
discussed, the hard of hearing students who have a lower auditory loss are a group 
whose language and cognitive activity is at a higher level than of the deaf students. 

As shown in practice, the hard of hearing students aided with technical means 
are more often directed to integrative classes and the deaf, whose main communica-
tion means is the sign language, are educated in the Special Schooling-Educational 
Centers. However, it is not a rule, as the factors determining the place of education 
are many. This diversity and dynamics cause that the education effects in case of 
teaching religion and forming religiosity are ununiform. A catechist is not able to 
adapt the message to the needs of every student since the characteristics of the deaf 
and hard of hearing does not allow this. 

- methods of catechetic work with students: tools and methods of communicating 
the content

11  K. Wereszka, Problemy katechezy dzieci z wadą słuchu, [w:] Katecheza specjalna dziś. Problemy i wy-
zwania, red. Józef Stala Jedność, Kielce 2003, s.416.

12  A. Zellma, M. Punda, jw. S.65-66.
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The role of a catechist who takes up religious education of the deaf and hard of 
hearing is difficult but they need to come up with the methods of transmitting the 
content that will be adequate to the needs of a group. The talks I had with many 
catechists show that it is a very difficult task. The said cognition and language cha-
racteristics is the one issue. There is not enough catechesis textbooks available in 
Poland that are adapted to the needs of the deaf and hard of hearing. As far as the 
hard of hearing students can use the textbooks for the hearing students, the deaf are 
not able to do it. 

The needs within communicating the catechesis and translating the events and 
ceremonies are varying. The person who offers catechesis or ministry is not able to 
take into account the needs of every person since it would be most effective to orga-
nize the separate ministries of hard of hearing and the deaf, which is very difficult. 
The characteristics of school classes in which catechesis is conducted also does not 
allow for creating of a model that would be good for everyone. 

The preferences of catechists in respect of communication vary. Still, their duties 
must be performed as best as possible. 

The Polish Ministry of National Education, in co-operation with the Sign Lingu-
istics Studio operating at the Warsaw University, prepared a set of textbooks within 
subjects at different education levels but the catechist aids have not been developed. 
The duty of a catechist is to ensure that a textbook and the additional aids are ap-
propriate for every student. Therefore, a catechist needs to rely on their experience 
and must first know the group of students (which changes by itself) and adapt the 
content and teaching methods on a regular basis thereafter. 

The deaf and hard of hearing persons hardly absorb the concepts that are inde-
finable, intangible and unperceivable. Hence, it is of great difficulty to transmit the 
meaning of religious words and concepts such as faith, virtue, sin, hope, eternal life, 
etc. This difficulty becomes the greater because it is not possible to rely on anything 
other than a specific example. The widely understood principle of vision. The cate-
chesis is not able to show everything to the children. The deaf children think using 
concretes and images. Hence, it seems important to use as many substitutes of reali-
ty as possible (PPK, p.76). 

Communication can be based on the methods:
1. language
2. material
The selected communication method should meet the needs of the deaf. The de-

gree of auditory impairment and Polish command should be considered (it is not 
obvious that every deaf person commands Polish well. It needs to be stressed that 
the Polish grammatic is difficult for many deaf and that the Polish command is a 
considerable problem for the deaf population as well as a potential use and rehabi-
litation of speech and hearing). 

Providing catechesis to those with impaired hearing, the following means can be 
used: Signed Polish, Polish Sign Language, Polish Sign Language Pidgin (PMP), total 
communication and visual methods, i.e. slides, images, videos and drawings. 

The Signed Polish – is the parallel use of language forms and signs established in 
the given environment of deaf according to the grammatical rules of the mother lan-
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guage of communicating persons. In many countries, regardless of the classic sign 
language, signs are used to complement the sound speech. Thus, the sign form of 
the mother phonic language is created, known as the sign language13. Signs are used 
in grammatical syntax of the mother language adding optionally or obligatorily the 
inflexional endings with the finger alphabet. The sign language is always used with 
the spoken language. Polish Sign Language has been developed as one of the first in 
Europe in the 60s of the 20th century14.

It is true that the Signed Polish developed by Prof. Bogdan Szczepankowski assi-
sts in catechesis. Developing the proper vocabulary allowed the deaf to access this 
non-material side of life which is the relation with and knowing of God. However, it 
should not be forgotten that the faith cannot be transferred with simple words but it 
is necessary to show the wider perspective and context of events. The Signed Polish 
is limited in this area since it is not able to transfer metaphoric content. The liturgic 
dictionaries include several hundred characters. It is true that this System allows to 
understand simple messages and content but it cannot be used to explain to the deaf 
such issues as eternity of the soul or redemption. Performing religious songs so to 
understand what they mean is also not possible with this System. 

The real language of thed/Deaf (deaf – written in small letters refers to a person 
with impaired hearing who does not receive the speech naturally – medical disor-
der, Deaf – written in capitals means a deaf person or deeply hard of hearing who 
identifies with the sign language and culture of the Deaf) community which allows 
to transmit any content is the Polish Sign Language. The beginnings of the Polish 
sign language date back to the second decade of the 19th century15. It is independent 
from the Polish language as received by the child of the deaf parents in the natu-
ral process of learning the speech. This language has its own visual-spatial gramma 
which does not correspond to the Polish grammar given that its structure is based 
on visual modality and the Polish is based on hearing modality. The System is first 
to perform all thinking operations and operates also as the internal language and 
according to the general linguistics encyclopedia, it meets all the characteristics of 
the natural language16. The sign language also known as the classic sign language 
includes few thousand concept signs, positional grammar and spatial organization 
of speech – the set of means complementing the signs (mimics and pantomime, in-
jected gestures not being sings and kinetic behaviors). 

The System’s characteristics makes that regardless of the content we want to sha-
re, we can do it. Similarly as in the case of the phonic language, the messages can be 
short and compact or very extended. The only limitation is our imagination. 

The next method that can be used in the special catechesis is the total commu-
nication. The term was first used at the end of 60s of the 20th century by Roy K. 
Holcomb. Only in the 70s of the 20th century it was defined what is the total commu-

13  B. Szczepankowski, Język migany w szkole, WSiP, Warszawa 2004, s.16.
14  I. Chrzanowska, Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Impuls, Kraków 2015, s.227.
15  J. Linde-Usiekniewicz, P. Rutkowski, M. Czajkowska – Kisil, J. Łacheta, Między leksykografią opisową 

a przekładową, Słownik polskiego języka migowego (PJM)”, Prace filologiczne, Tom LXVIII (2016): s. 
245.

16  M. Czajkowska-Kisil, Dwujęzyczne nauczanie Głuchych w Polsce, Szkoła Specjalna, Volume LXVII, no. 
4 (256) (2006)
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nication. It was determined, as indicated by Aniela Korzon, invoking James Pahzand 
Cheryl Pahz, that it is the idea that incorporates the appropriate auditory, sign and 
oral means of communication with the deaf and among the deaf to provide effective 
communication17. So this method assumes that any possible means should be used 
to make the communication with the deaf as complete as possible and allow for mu-
tual understanding in the process of communication. 

The last means that plays a very important role in transmission of religious mes-
sages are the visual methods, i.e. all the available catechetic aids used to send the 
trust of faith. These include: figures, pictures, sculptures, reliefs, cut-outs, drawings, 
lenses, maps, videos, etc. These methods are commonly used in catechizing children 
and youth. The use of appropriate means depends on the knowledge we want to 
share. The homilies are conveyed with boards, multimedia presentations and re-
quisites. In some ministries, the Eucharist and prayers are displayed on the screen. 

Catechesis for the deaf must educate to understand and use the symbols. Exten-
sive catechesis on liturgic symbols, although is not necessary, enriches only the 
knowledge but does not make the human able to perform religious practice. Most 
important is to initiate oneself into the world of religious signs. People should be 
made awake as early as possible to understand the symbol. The understanding of 
a symbol should be aided by specific training of senses leading to the experiences, 
that is the abilities to admire and meditate. Experience is more important than the 
explanations. The innate ability to meditate should be developed by thinking of ima-
ges, drawings in games, stories or settings. Catechesis is to lead the deaf through 
revalidating to the integration with the family and parish environment, etc. in the 
area of religious life (PPK, p.77)

The above communication methods are common ones used for special catechesis 
of hard of hearing and deaf students. It is necessary to stress that the common scho-
ol catechesis is done usually with the use of the Sign and Language system. The na-
tural Polish sign language is not well known among catechists and sometimes they 
are not eager to learn it. There are many reasons for this, mainly: 

- the natural sign language is not easy to learn;
- Polish catechization is one of often several services performed by catechists and 

therefore, they are not engaged in 100%
- Alumni of Polish seminars preparing for service to the deaf are learning the Sign 

Language System.
These 3 major reasons determine the poor quality of catechesis and its conside-

ration as an additional, secondary duty. 

4. Activity of the deaf ministry in providing the special catechesis 
The care given by the ministry to the persons with impaired hearing assumes va-

rious forms. Ministry performs its duties to lead the cared to the meeting with Jesus 
and ensure that this group can know the Good News – or the knowledge preached by 
Jesus guiding all the members to the true intimacy with the God and thus, fulfilling 
the final goal – the Redemption. 

17 A. Korzon, Totalna komunikacja jako podejście wspomagające rozwój zdolności językowych uczniów 
głuchych, Akademia Pedagogiczna, Kraków 2001, s.49.
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In every city in Poland there is ministry who takes care of the deaf and hard of 
hearing. Their offer is diversified and depends on the financial potential and enga-
gement of the clerical and laic persons. The wider and more attractive the offer, the 
more persons are engaged into the activity of the ministry. 

Polish ministries that care for the deaf and hard of hearing persons fulfil their du-
ties mainly by liturgic, prayer and formation meetings but the inseparable and equ-
ally important part are trips, entertainment, pilgrimages and occasional meetings. 
Combing the strictly religious element with the integrative one is a condition of uni-
ty which makes that a real community is established. The regular activities of the 
minister and the assisting persons – sisters and laic persons causes that the ministry 
develops and the goals are fulfilled. 

Providing service to those in need both interested in the Church’s life and those 
who for various reasons are not able to participate in it, is the important duty of the 
priest. It is done not only during providing sacraments in the Church but also by the 
aid to the persons who cannot reach the Church. This is done by conversation, con-
solation and providing sacraments at home or sometimes at hospitals. 

The ministry service is also provided by co-operation with the Special Schooling-
-Educational Centers for the deaf and hard of hearing youth and children if such a 
center is located within the ministry. Co-operation takes place by catechizing youth 
and children and is to:

1. lead the students to know the personal, living God
2. engaging students in the ministerial service by participating in the Eucharist, 

preparing for sacramental life and finally to,
3. continue the work and convey the faith to other persons. 
My study analyzing the issue of the service of the deaf ministry in Poland shows 

that the school formation of students is done mainly during the religion lesson and 
events at school, such as ceremonies, nativity plays.

Additional forms of religious education are not provided for the youth which de-
termines their low number in the Church and makes that there is some personal re-
lation with the God but it cannot be deepened as in the case of the hearing persons. 

The priests clearly claim that the knowledge of hard of hearing persons is at a 
higher level. It is implied by the respondents that sometimes there are students with 
better knowledge which is conditioned by religious education at home, type of fami-
ly (deaf/hearing) and hearing impairment. 

It needs to be stressed that a great role is played by catechists who shape the 
need for emotional and volitional attachment to the God, which results in the fur-
ther period, in participating in the ministerial service. It is confirmed by the priests 
who clearly believe that when participating in the Eucharist, there is a tendency to 
respond to the celebrant calls and not just passive participation and gazing at Eu-
charistic rituals. 

Based on our information, the students sometimes engage themselves in the 
extra-curricular activity to deepen their knowledge. It is done during trips and de-
pends on the city – offer and involvement of the priest. 

The general tendency indicates more to the lack of commitment of students, 
which is caused by the lack of religious education in a family and a non-attractive 
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offer (including not understanding the content). Therefore, it is confirmed that the 
hard of hearing persons are in a better situation for whom receiving the content by 
auditory sense gives better results. Not knowing the natural sign language by the 
priests hinders much the conveying of religious content, thus closing them the way 
to the more total formation of persons. 

Introducing a model of co-operating of schools with the ministries that would con-
sider the difficulties faced by the deaf, hard of hearing and the priests would give a 
foundation for a more total formation of all the parties. The Christian education of 
the youth referred to by Pius XI in his encyclical (Divini illius magistri), deals with the 
total development of the man in which the innate human nature not only develops 
comprehensively and appropriately but also under the sanctifying grace, is transfor-
med into a new creature18. This renewed life based on faith into the preaching and po-
wer of Christ must always take place in the Church – the community of all believers19. 
Without the Church, even the best school catechization will not bring fruit. Extending 
the co-operation with courses and additional teaching will prepare the students to 
give the testimony based on mature faith and relation with Jesus. Only in this way, 
the Church will live and develop satisfying the needs of those with impaired hearing. 

The education aiming towards religious maturity based on 1. Awakening and de-
epening of faith – developing the mind of the cared towards “theocentric wisdom” 
and developing the sense of pride from belonging to the Church20. Its spiritual au-
thority supported by activities and attitude of parents and tutors develops religious 
life; 2. Introduction into religious practices. It develops “the complete man into the 
perfect Christian according to the model of the Christ the Lord”21. It consists in intro-
ducing to the fully awake life and participation in the mystery play of the Son of God. 
It is manifested in religious practices – in receiving sacral sacraments, experience of 
the Eucharist’s liturgy, in thankful – pleading prayer, in the love of the Bible and the 
interest in the religious literature22. The basic condition of their complete fulfilment 
is the Christian love of God and human and the conscious involvement in the religio-
us life of the family and the Church. The religious initiation starts from the mother. 
It takes place both in the family and during catechization of children, youth and the 
adults. It should then not stop too early but reach its fullness, the independent and 
conscious co-operation of the human with the God23; 3. Shaping the evangelic ideal 
of life – evangelic values are a great means to support the religious and moral deve-
lopment and the spiritual rebirth of the man according to the model of the Supreme 
Being. Their hierarchy is determined by the conscience giving priority to the prima-
ry values. It allows to solve many ethical conflicts of the modern world. It facilitates 
following the Christian moral principles in the specific life situations. It leads to de-
voting the life to the ideal coming from the God and disseminated in the preaching 

18  S. Kunowski, Problemy wychowawcze chrześcijańskiego życia wewnętrznego, „Roczniki Teologiczno-Ka-
noniczne”, volume 20, z. 6 (1973): s.59. 

19  J. Karczewska, Integralne wychowanie – chrześcijańska koncepcja Stefana Kunowskiego Uniwersytet 
Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2012, s.260.

20  S. Kunowski, Problem duszpasterski porozumienia się z młodzieżą, „Homo Dei” no. 3 (1966): s.158-165.
21  S. Kunowski, Formy rozwojowe w pracy katechetyczno-wychowawczej, „Katecheta” 10 no.3 (1966): s.98.
22  Kunowski, Problem, s.158-165.
23  Tamże
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of the Jesus Christ24;

4. preparation to giving testimony – laic apostolate includes Christian families, 
parishes, workplaces, society or neighbor groups, nations and the whole world. It 
looks like dependent on the abilities and religious maturity of children, youth and 
adults. Therefore, it can assume various forms of activity in respect of quantity and 
content. The goal of this activity is to spread the Gospel by constant attempts to imi-
tate the life of the Son of God, His Mother – Queen of Apostles and the saints who give 
the model for explaining and defending the Christian principles. They show how 
to adapt them to the needs and problems of the world with the word and act and 
how to renew their content in the modern life. Leading the man to the sanctity, it 
demands building of the common good and forming the work of mercy in the form 
of charity work to the fellow beings in need – not only the Christian25. It should be 
remembered that the laic apostolate is the vocation of the man and a special deed 
of the Holy Spirit26 and gives to the deaf and hard of hearing the opportunity to be 
the full member of the Christ Corpse and make them able to live and share the faith 
with other people. 

- forms of catechization based on own experience: retreat, World Youth Day.
Religious education is provided mainly by retreat and trips. Activities taken show 

the needs of persons with impaired hearing and based on my study and observa-
tion, these are much needed to this group. The whole activities is prepared so that 
everybody regardless of their age and hearing impairment benefited and deepened 
their relation with God. 

An example of these activities was the World Youth Day preceded by the 4-day 
stay in Tarnów. This event was coordinated by the clerical and laic circles from the 
whole Poland and gathered around 100 people with various hearing impairment. 
During this several-day stay, the participants attended the Eucharist during which 
they received the baptism promises and entrusted their life to Jesus. Group cateche-
sis were conducted, coordinated by the priests that allowed to share the faith and 
experience, and were aimed to know the spiritual needs of the deaf and the hard 
of hearing. The service of priests who led the retreat enriched the faith and knowl-
edge of participants. The last two days were held in Cracow at Campus Misericordiae 
where the participants met with the Pope Francis. The whole meeting that combined 
visit in Tarnów and Cracow was translated into the sign language. 

Another example that shows the need of catechization is the retreat that I had 
the pleasure to co-ordinate with the group of clerical and laic persons in 2017 near 
Wrocław. The retreat gathered about 80 people from different regions of Poland – 
from Wrocław, through Tarnów, Warsaw, Lublin up to the small Polish towns. The 
participants were 14 to 35 years old. The retreat were also attended by the parents 
with small children. 

The items on agenda were conferences regarding the secrets of the holy rosary. 

24  J. Karczewska, Integralne wychowanie, s. 274.
25  S. Kunowski, Podstawy  dojrzałej  osobowości  wychowawcy chrześcijańskiego, „Colloquium Salutis: 

wrocławskie studia teologiczne”. Vol. 4 (1972): s.151-178; Wychowanie apostolstwa świeckich, „Colloqu-
ium Salutis: wrocławskie studia teologiczne”. Vol. 7 (1975): s.277-296.

26  J. Karczewska, Integralne wychowanie, s.286.
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Each conference ended with summary in groups who discussed the issues of our 
faith and everyday life. This edifying experience allowed to share the testimonies 
of acts of God in our lives. Every day at noon, the Eucharist was conducted, fully 
translated into the sign language, led by the Priests and alumni, and the readings and 
prayers were prepared by participants of the retreat. During the Eucharist, there 
was always the musical service that involved all persons: laic persons taught songs 
which they presented as signs during the Eucharist. The inseparable element of re-
treat was the everyday rosary preceded by the contemplation. The afternoon time 
of retreat was devoted to the workshops which the participants joined individually. 

The study I conducted during the retreat showed how great is the need for God’s 
presence in the life of participants, including the youth. 

These examples show that the co-operation of communities supporting those 
with impaired hearing can bring very good fruits. Naturally, it requires commitment 
of many people but the deaf may benefit from the effects thereof. 

Summary:
Ignoring the deaf and hard of hearing in catechesis will make that the Gospel does 

not spread. The Church’s records clearly say that everyone is able to growth in ho-
liness. The steps already taken are a good start but it should be ensured they are 
continued. 

The wide group of laic and clerical teachers of Gospel should remember about 
other groups, including those with impaired hearing. 

Additional activities, i.e. co-operation of the ministry with the school and con-
ducting additional courses and teaching for students within the religion lesson will 
give in longer term the opportunity to form a community of the deaf and hard of 
hearing who can lead courses and evangelize others. 

School and ministries of the deaf in Poland are primary locations for catechizing 
students and preparing for duties of the Christian.

Taking more extensive activities that will take into account the risks and opportu-
nities will be the first step to show the deaf and hard of hearing that they can act and 
share the faith and take responsibility for their Church to which they belong. 

Abstract:
The article attempts to characterize activities in the field of religious education 

and catechesis conducted by schools and pastoral centers in relation to deaf and 
hard of hearing youth in Poland. The article consists of three main parts, in which 
deaf and hard of hearing persons are characterized, the Church’s actions towards 
youth and religious education in schools. The article addresses the issue of religious 
upbringing conducted by two entities towards young people, also focusing on the 
communication aspect. The article ends with a summary, as a result of which the 
author attempts to encourage all subjects and people to take action for deaf and 
hard of hearing youth so that they feel full members of the Church and create it in 
the course of their own formation, which in the future may result in attempts to 
evangelize others.

Keywords: religious education, catechesis, deaf, hard of hearing, development
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Streszczenie:
Edukacja religijna i katecheza w polskich szkołach dla młodzieży niesłyszącej i nie-

dosłyszącej
W artykule podjęto próbę scharakteryzowania działań z zakresu edukacji religij-

nej i katechezy prowadzonych przez szkoły i ośrodki duszpasterskie w stosunku do 
młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej na terenie Polski. Artykuł składa się z trzech 
głównych części, w których scharakteryzowane są osoby niesłyszące i słabosłyszą-
ce, działania Kościoła wobec młodzieży i edukacja religijna prowadzona w szkołach. 
Artykuł porusza kwestię wychowania religijnego prowadzonego wobec młodzieży 
przez dwa podmioty, koncentrując się także na aspekcie komunikacyjnym. Arty-
kuł kończy podsumowanie, w wyniku którego autorka podejmuje próbę zachęce-
nia wszystkich podmiotów i osób do podejmowania działań na rzecz niesłyszącej i 
słabosłyszącej młodzieży tak, aby czuli się oni pełnoprawnymi członkami Kościoła 
i tworzyli go w toku formacji własnej, która w przyszłości może zaowocować 
podejmowaniem prób ewangelizowania innych.

Słowa kluczowe: edukacja religijna, katecheza, głusi, słabosłyszący, rozwój
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Funkcjonowanie dziecka w rodzinie 
migracyjnej.

Ur. 4 kwietnia 1991 roku w Siedlcach. Absolwent Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach. W 
2016 roku ukończył studia magisterskie na kierunku zarządzanie. Aktualnie doktorant na Wydziale Nauk Spo-
łecznych KUL na kierunku pedagogika. Zainteresowania badawcze koncentrują się na kwestiach dotyczących za-
rządzania oświatą, jakości nauczania w pla-cówkach oświatowych, funkcjonowania szkół katolickich w polskim 
systemie oświaty oraz wychowania patriotycznego.

 

 mgr Kamil Roman – KUL JPII w Lublinie

Wprowadzenie
Współczesny świat stawia przed rodzinami wiele możliwości, ale również niesie 

poważne zagrożenia. Dynamiczny postęp technologiczny, jaki można zaobserwować 
na przestrzeni ostatnich lat powoduje, że ludzie stają się coraz bardziej mobilni. Za 
pomocą różnych środków transportu ludzie przemieszczają się z własnego kraju do 
innego. Wraz z momentem włączenia Polski do krajów należących Unii Europejskiej 
w znaczący sposób nasiliło się zjawisko emigracji do krajów członkowskich. Otwar-
tość granic umożliwia wyjazdy do różnych państw. Można zauważyć, iż powszech-
nym zjawiskiem w XXI wieku stały się zagraniczne wyjazdy w celach zarobkowych. 
Osiągnięcia cywilizacji ułatwiają doskonalenie zawodowych kompetencji i podno-
szenie kwalifikacji. Charakterystyczną cechą świata współczesnego są częste prze-
mieszczenia zagraniczne jednego lud obydwojga rodziców, a także całych rodzin. 

Zjawisko migracji jest aktualnie tematem wielu dyskusji, analiz i badań zarówno 
socjologicznych, psychologicznych, ekonomicznych, jak i pedagogicznych. Przed-
miotem analiz pedagogicznych zjawiska migracji jest proces wychowania, nauczania 
i opieki nad dziećmi z rodzin, w których rodzic lub rodzice wyjechali za granicę kra-
ju. Migracje uwarunkowane mogą być czynnikami indywidualnymi, ekonomicznymi 
oraz politycznymi. 

Pojęcie i powody migracji
Problematyka różnych aspektów procesów migracyjnych należy do przedmiotu 

badań wielu dyscyplin naukowych tj. socjologia, ekonomia, psychologia, pedagogika, 
geografia, prawo. Migracje można zaliczyć do jednego z wielu znaków cywilizacji XXI 
wieku. Jest ona związana z przekraczaniem granic jednostki administracyjnej bądź 
politycznej na określony czas. Słownik Języka Polskiego podaje, iż migracja (ang. mi-
gration) to „masowe przemieszczanie się ludności, zwykle w poszukiwaniu lepszych 
warunków życia”1. Ze względu na wielopłaszczyznowość i zróżnicowanie zjawisk 
migracyjnych ważną kwestią jest właściwy sposób ich definiowania.

1  Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/migracja.html (dostęp: 19.05.2018).
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Można wyróżnić następujące kryteria mobilności ludzi2:
Kryterium przestrzenne: dotyczy przemieszczania się w przestrzeni fizycznej, 

to pokonywanie pewnych odległości, tzw. mobilność terytorialna. W tym aspekcie 
mobilność rozpatrywana jest ze względu na fakt rozstania się z członkami rodziny i 
zmianę otoczenia społecznego;

Kryterium miejsca zamieszkania/pobytu: to kryterium nakazuje traktować osobę 
migrującą jako zmieniającą miejsce zamieszkania na krótki lub długi okres;

Kryterium czasu: do identyfikacji migrantów przydatne jest kryterium czasu, w 
którym funkcjonują zasady określające minimalny czas znajdowania się w innej 
przestrzeni społeczno-ekonomicznej;

Kryterium aktywności: polega ona na zmianie zamieszkania oraz miejsca wyko-
nywania pracy zawodowej przez migranta.

Główny Urząd Statystyczny podaje, że migracje są to „przemieszczenia ludności 
związane ze zmiana miejsca zamieszkania (pobytu stałego lub czasowego) połączo-
ne z przekroczeniem granicy administracyjnej podstawowej jednostki terytorialne-
j”3. Badania prowadzone przez GUS stanowią kluczowy element systemu statystyki 
zagranicznych migracji w Polsce. Z analizy danych opracowanych przez GUS wynika, 
że na koniec 2016 roku poza granicami Polski przebywało czasowo około 2515 ty-
siąca mieszkańców, czyli o 118 tys. więcej niż w roku 20154. Polscy emigranci najczę-
ściej wyjeżdżają do krajów, takich jak Wielka Brytania, Niemcy, Holandia oraz Irlan-
dia. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w roku 2004, a w konsekwencji swo-
boda przemieszczania się spowodowała istotny wzrost liczby wyjazdów Polaków 
za granice kraju. Otwartość rynków zagranicznych umożliwiała wielu ludziom wy-
jazdy zarobkowe. Według danych szacunkowych Narodowego Spisu Powszechnego 
Ludności i Mieszkań 2011, w końcu marca 2011 roku za granicą Polski przebywało 
powyżej 3 miesięcy około 2 milionów osób, w tym około 1,5 miliona przez okres 
co najmniej jednego roku5. Analiza przedstawionych w tym raporcie danych wska-
zuje, że wśród emigrantów w niewielkim stopniu przeważają kobiety (ok. 52%)6. Z 
danych wynika, że najczęstszym powodem szukania pracy za granicą są znacznie 
wyższe zarobki oraz problemy ze znalezieniem zatrudnienia w Polsce. Istotnym 
powodem wyjazdu za granice jest również sytuacja rodzinna, chęć towarzyszenia 
przez rodzinę osobie pracującej, połączenie rodziny, a także edukacja.

Analizując dane z badań przeprowadzonych w 2015 roku przez Work Service i 
CEED Institute można wymienić poniższe powody skłaniające Polaków do emigracji:

- możliwość wyższych zarobków (84%),

2  A. Górny, P. Kaczmarczyk, Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych 
koncepcji teoretycznych, Ośrodek Badań nad Migracjami, Instytut Studiów Społecznych UW, Prace Mi-
gracyjne, nr 49, Warszawa 2003, s. 5-6.

3  Pojęcia stosowane w statystyce publicznej, GUS,https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-
stosowane-w-statystyce-publicznej/845,pojecie.html 

4  Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 – 2016,GUS, Warsza-
wa 2017, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-zagraniczne-ludnosci/informacja-o-
rozmiarach-i-kierunkach-emigracji-z-polski-w-latach-20042016,2,10.html

5  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport z wyników, GUS, Warszawa 2012, s. 101, 
https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lud_raport_z_wynikow_NSP2011.pdf

6  K. Slany, M. Ślusarczyk, Migracje zagraniczne Polaków w świetle NSP 2011. Trendy i charakterystyki 
socjodemograficzne, http://www.euroemigranci.pl/dokumenty/pokonferencyjna/Slany_Slusarczyk.pdf
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- wyższy standard życia za granicą (41,5%),
- brak odpowiednich perspektyw w Polsce (39%),
- lepsze warunki socjalne za granicą (31%),
- możliwość zwiedzania świata (23%),
- korzystny system podatkowy (19,7%),
- bliskie osoby mieszkające za granicą (15%),
- przyjazna administracja publiczna (14,5%)7.
Warto zastanowić się nad skalą zjawiska emigracji w polskich rodzinach. Narodo-

wy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 podaje, iż 1307 tysięcy, czyli 9,6% 
gospodarstw w skali całego kraju miało osobę bądź osoby przebywające za granicą 
więcej jak 3 miesiące8. Z przytoczonych danych wywnioskować można, że niemalże 
co dziesiąte gospodarstwo domowe miało w swym składzie emigranta.

Znaczenie rodziny w życiu dziecka
Nie bez powodu rodzinę nazywa się pierwszym i podstawowym środowiskiem 

wychowania dziecka. Rodzina jest miejscem jego naturalnego rozwoju. Istotnym za-
daniem rodziców jest zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa i otoczenie tro-
ską. Dla prawidłowego rozwoju dziecka koniecznym warunkiem jest miłość rodzi-
cielska. Młody człowiek, który doświadcza miłości ze strony matki i ojca może lepiej 
zrozumieć otaczający świat i odróżnić dobro od zła, dokonywać w życiu właściwych 
wyborów. Przyjazna atmosfera w domu rodzinnym oddziałuje na późniejsze etapy 
życia człowieka. 

Z psychologicznego punktu widzenia rodzinę określa się jako „grupę podstawo-
wą dla jednostki, to znaczy taką, w której członkowie pozostają ze sobą w bliskim 
kontakcie i wzajemnie ze sobą współdziałają”9. W naukach socjologicznych rodzina 
jest „podstawową komórką społeczną, a więc fundamentalnym, konstytutywnym 
elementem każdego społeczeństwa”10. Według definicji pedagoga Stanisława Kawuli 
„rodzina stanowi wewnętrzny świat, jednak podlega wpływom z zewnątrz, które 
docierają tam różnorodnymi kanałami i kształtują społeczny i indywidualny system 
wartości oraz norm zachowania się społecznego poszczególnych członków”11. Nato-
miast z filozoficznego punktu widzenia rodzinę „stanowi ostatecznie zespół złączo-
nych ze sobą realnymi, osobowymi relacjami osób, tworzących wspólnotę, a więc 
będących dla siebie wzajemnie wartością i zmierzających do osiągnięcia podobnie 
rozumianego dobra wspólnego”12.

Według Marii Ziemskiej „rodzina to mała grupa społeczna, składająca się z ro-
dziców, ich dzieci i krewnych; rodziców łączy więź małżeńska, rodziców z dzieć-

7  Raport: Migracje zarobkowe Polaków, Work Service i CEED Institute 2015, s. 11, http://ceedinstitute.org/
upload/files/f05865effbdadcc607022ce5d8c0edb2.pdf

8  Gospodarstwa domowe i rodziny z migrantami – NSP 2011, s. 1. https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinfor-
macyjny/pl/defaultaktualnosci/5471/12/1/1/gospodarstwa_domowe_i_rodziny_z_osobami_przebywajacy-
mi_czasowo_za_granica_nsp2011.pdf

9  J. Szymczak, Definicje rodziny, „Studia nad Rodziną” 2002, 6/2 (11), s. 153.
10  Z. Bokszański (red.), hasło: Rodzina, [w:] Encyklopedia socjologii, t. III, Warszawa 2000, s. 312.
11  S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Wyd. Adam 

Marszałek, Toruń 1997, 50.
12  J. Szymczak, Definicje…, dz. cyt., s. 159.
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mi - więź rodzicielska, stanowiąca podstawę wychowania rodzinnego, jak również 
więź formalna określająca obowiązki rodziców i dzieci względem siebie”13. Rodzina 
jest miejscem naturalnego rozwoju osoby. Relacje pomiędzy rodzicami a dzieckiem 
pełnią znaczącą rolę w jego życiu. W rodzinie dziecko kształtuje swoją osobowość 
i postawy, uczy się podstawowych umiejętności, nabiera przekonań o otaczającym 
świecie, czerpie wzorce zachowań. 

Rodzina migracyjna
Powszechność postępującego zjawiska migracji determinuje różne zmiany i prze-

obrażenia w strukturze współczesnej rodziny, czego następstwem jest powstawanie 
rodzin rozłączonych. Można zauważyć, iż „coraz trudniejsza sytuacja w kraju zmu-
sza polskie rodziny do rozłąki. Obecnie migracje stają się swoistego rodzaju modą, a 
także jedyną możliwością poprawy sytuacji materialnej. Ruchy migracyjne w istotny 
sposób wpływają na przeobrażenia, jakie dokonują się podczas rozłąki”14. 

Dużym wyzwaniem i zagrożeniem dla współczesnych rodzin polskich jest 
emigracja, którą wiele osób traktuje jako możliwość poprawienia swojej sytuacji 
materialnej poprzez znalezienie lepiej płatnej pracy za granicą własnego kraju. W 
literaturze przedmiotu rodzina migracyjna nazywana jest także rodziną rozłączoną 
geograficznie, niepełną czasowo, transnarodową bądź oddaloną przestrzennie. Na-
leży zauważyć, że określana jest ona jako nowy rodzaj środowiska rodzinnego, które 
formowało się pod wpływem przemian społecznogospodarczych.

Emigracja może przybierać wiele form tj. emigracja całej rodziny, emigracja ojca 
lub matki, emigracja obojga rodziców. Teresa Kukołowicz zwraca uwagę na to, iż 
„pojawia się nowa kategoria rodzin niepełnych, a mianowicie rodzin z czasową nie-
obecnością rodzica lub rodziców”15. Można zauważyć wiele konsekwencji wynika-
jących z emigracji, do których można zaliczyć między innymi osłabienie więzi emo-
cjonalnych pomiędzy członkami rodziny, a w następstwie rozpad rodziny. Dziecko 
pozostające pod opieką co najmniej jednego z rodziców z powodu wyjazdu drugiego 
za granice kraju, można nazwać eurosierotą. Psychologowie określają eurosieroc-
two jako „zjawisko pozostawiania w kraju dzieci przez rodziców wyjeżdżających za 
granicę (...),dzieci pozbawione stałego kontaktu nawet z jednym z rodziców, czują 
się jak sieroty”16.

Negatywne skutki długotrwałej rozłąki dla funkcjonowania rodzin są następujące:
- zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji u dzieci, poczucie osamot-

nienia, opuszczenia, żalu,
- osłabienie więzi małżeńskich i rodzicielskich,
- poczucie tęsknoty, pustki,
- brak dostatecznej opieki nad dziećmi w przypadku wyjazdu obojga rodziców,

13  M. Ziemska, Rodzina a osobowość, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1979, s. 38.
14  K. Gromadzka, Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach rozłączonych, [w:] J. Nikitorowicz, J. Muszyńska, M. So-

becki (red.), Wspólnoty z perspektywy edukacji międzykulturowej, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2009, 
s. 90.

15  T. Kukołowicz, Sytuacja wychowawcza w nowych kategoriach rodzin w okresie transformacji ustrojowej, [w:] 
Rodzina współczesna, M. Ziemska (red.), Wyd. UW, Warszawa2001, s. 58.

16  „Biuletyn Informacyjny” Rzecznika Praw Dziecka nr 1–2, 2008, [w:] Informacje dla rodziców podejmujących 
prace poza granicami kraju, Warszawa 2008, s. 2–4.
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- obciążenie obowiązkami osoby pozostającej w kraju,
- pogorszenie wzajemnej komunikacji,
- brak wierności, zdrady,
- brak wsparcia ze strony współmałżonka,
- wystąpienie problemów wychowawczych u dzieci oraz brak możliwości bezpo-

średniego reagowania na nie przez rodziców17.
Można zauważyć także pozytywne skutki zjawiska migracji, do których nale-

żą czynniki ekonomiczne, czyli poprawa sytuacji materialnej rodziny. Korzystnym 
skutkiem jest możliwość realizowania planów zawodowych rodziców, lepszy start 
dla dzieci, zdobycie kwalifikacji zawodowych, czynniki niematerialne tj. poznanie 
kraju, do którego rodzina emigruje, nabycie nowych umiejętności przez osoby mi-
grujące, poznanie języka. Członkowie rodziny w obliczu migracji uświadamiają so-
bie wartość relacji i więzi rodzinnych. 

Sytuacja dziecka w warunkach migracji
Ważnym czynnikiem rozwoju każdego dziecka jest umiejętność funkcjonowania 

w relacjach interpersonalnych. W zależności od czasu rozłąki z matką lub ojcem 
młodzi ludzie mogą być nadwrażliwi emocjonalnie, mieć poczucie zagrożenia i by-
cia ofiarą, a mieć niższe poczucie własnej wartości18. Wyniki badań prowadzonych 
przez Ośrodek Rozwoju Edukacji wskazują, że uczniowie z rodzin migracyjnych sta-
tystycznie częściej niż uczniowie z niemigracyjnych rodzin podejmują różnego ro-
dzaju zachowania ryzykowne19. Pojawianie się niepożądanych następstw rozstania 
zależne jest od czynników, takich jak: wiek dziecka, które pozostaje w kraju, czas 
rozłąki, jakość więzi emocjonalnych z migrującym rodzicem, a także jakość relacji 
pomiędzy pozostałymi członkami rodziny. 

Rodziny dotknięte zjawiskiem migracji mogą napotykać różnego rodzaju proble-
my związane z wychowywaniem dzieci. Brak jednego z rodziców negatywnie wpły-
wa na funkcjonowanie dzieci. Natomiast „pozostawienie dzieci pod opieką jednego z 
rodziców odciska często trwały ślad na psychice dziecka, jak np. lęk przed opuszcze-
niem, a także poczucie żalu, krzywdy, przygnębienie, smutek, skłonność do płaczu. 
Może się też pojawić poczucie winy”20. Jacek Kubitsky wskazuje na związek częstych 
i długich rozstań z rodzicem z pojawieniem się u dzieci choroby sierocej, problemów 
związanych z dorastaniem oraz kształtowaniem własnej osobowości, ale również 
innych zaburzeń i dysfunkcji21. W literaturze występuje pojęcie „eurosieroctwa”. 
Zgodnie z definicją Ministerstwa Edukacji Narodowej poprzez eurosieroctwo należy 
rozumieć „sytuację, w której emigracja zarobkowa rodziców/rodzica powoduje za-
burzenie podstawowych funkcji rodziny, takich jak zapewnienie ciągłość.

Z badań przeprowadzonych w ramach rządowego programu „Bezpieczna i Przy-
jazna Szkoła” na lata 2014–2016 wynika, że badani uczniowie dostrzegają trudności 
subiektywne i obiektywne dotyczące wyjazdu swoich rodziców. Trudności subiek-

17  D. Becker-Pestka, Rodzina w obliczu migracji zarobkowej, „Colloquium WNHiS” 2012, nr 1, s. 14.
18  A. Dąbrowska, E. M. Szumilas, Uczniowie z rodzin migracyjnych w szkole, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 

Warszawa 2017, s. 15.
19  Tamże, s. 17.
20  J. Młyński, W. Szewczyk, Migracje zarobkowe Polaków, Wyd. Biblos, Tarnów 2010, s. 74.
21 J. Kubitsky, Psychologia migracji, Wyd. Difin, Warszawa 2012.
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tywne związane są ze sferą uczuć, czyli doświadczaniem tęsknoty, osamotnienia, 
bezradności w życiu codziennym. Natomiast trudności obiektywne są konsekwen-
cją braku pomocy w rozwiązywaniu problemów interpersonalnych z rówieśnikami, 
braku wsparcia w nauce, ale również z nieradzenia sobie przez uczniów z różnymi 
obowiązkami w życiu szkolnym i rodzinnym22. Ciągłe doświadczanie opuszczenia i 
samotności przez dzieci, których rodzice wyjeżdżają może skutkować stałym poczu-
ciem zagrożenia i pogorszeniem się stanu emocjonalnego młodych ludzi. Rodzice 
mogą zapewnić dziecku bezpieczeństwo i rozwój osobowości poprzez bliskość fi-
zyczną. Podstawową funkcją rodziny jest reagowanie na potrzeby dziecka. Litera-
tura przedmiotu wskazuje, że wyjazdy rodziców za granicę uniemożliwiają zaspo-
kajanie potrzeb dzieci i przyczyniają się do występowania sytuacji problemowych.

Józef Młyński wymienia najważniejsze zmiany psychospołeczne wynikające z mi-
gracji rodziców z perspektywy funkcjonowania dziecka w szkole:

zmiany w zakresie wartości i tradycji rodzinnych: zanik wspólnoty emocjonalnej, 
czynniki materialne powoli stają się ważniejsze od rodziny, dzieci nie mają wzorów 
do naśladowania;

Zmiany oddziałujące na atmosferę w rodzinie: zaburzenie emocji, wrogie posta-
wy dzieci wobec rodziców;

ustosunkowanie dzieci do obowiązków rodzinnych: włączanie dzieci w różnego 
rodzaju obowiązki domowe (np. zakupy, gotowanie, sprzątanie, opiekowanie się 
młodszym rodzeństwem), słabsze wyniki w nauce, zaniedbania szkolne; 

zmiany dotyczące więzi pomiędzy rodzicami a dziećmi: poczucie osamotnienia, 
tęsknoty, bezradności, żalu, próby zaspokajania potrzeb dzieci poprzez kupowanie 
zbędnych prezentów, dawanie kieszonkowego;

zmiany mające wpływ na relacje pomiędzy dziećmi a matką i ojcem: kontakty, je-
dynie za pośrednictwem telefonu, komputera, ograniczone wspólne tematy rozmów;

zmiany wobec do norm i zasad społecznych: brak pozytywnych zachowani, pro-
blemy ze stosowaniem się do reguł domowych, szkolnych;

zmiany względem do nauki i wypełnianych obowiązków: zniecierpliwienie, lę-
kliwość, osłabienie relacji z rówieśnikami, niechęć do nauki i problemy z opano-
waniem materiału, niewielkie poczucie własnej wartości, zachowania agresywne 
w stosunku do siebie lub/i innych, zaburzenia koncentracji uwagi, brak kontroli w 
nauce ze strony rodziców23.

W kontekście zagrożeń wynikających z migracji rodziców warto zaznaczyć, iż 
rolą nauczycieli, psychologów oraz innych osób pracujących z dziećmi z rodzin nie-
pełnych czasowo jest stałe monitorowanie ich sytuacji, ale również systematyczne 
przeprowadzanie działań wspierających.

Podsumowanie 
Ogromne znaczenie dla młodego pokolenia ma migracja chociażby jednego z ro-

dziców. Cała rodzina, a szczególnie dzieci wymagają wsparcia ze strony szkoły, środo-

22  K. Ostrowska, Raport. O sytuacji dzieci, których rodzice wyjechali za granicę w celach zarobkowych, 
ORE, Warszawa 2016, s. 37.

23  J. Młyński, Migracje rodziców jako zjawisko społeczno-wychowawcze w kontekście nowych uwarunko-
wań pedagogiki dzieci, „Roczniki Nauk o Rodzinie i  Pracy Socjalnej” 2012, Tom 4(59), s. 80.
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wiska lokalnego, organizacji, stowarzyszeń, a także pomocy ze strony dalszej rodziny. 
Konkludując powyższe rozważania należy podkreślić, że zjawisko migracji nie-

sie dla funkcjonowania rodzin zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje. 
Z poczynionej analizy literatury wynika, że przeważa ten drugi rodzaj skutków. W 
obliczu współczesnych przemian technologicznych, dostępu do Internetu czy telefo-
nu, osoba migrująca może komunikować się z członkami rodziny pozostającymi w 
kraju. Należy podkreślić, że nowoczesne media nie są w stanie zastąpić komunikacji 
bezpośredniej „twarzą w twarz”, lecz stanowią przydatne narzędzie do porozumie-
wania się w sytuacjach, gdy kontakt ten jest utrudniony.

Streszczenie:
Wyjazdy rodziców w celach zarobkowych w zróżnicowany sposób oddziałują na 

funkcjonowaniem rodziny. Ważną kwestią związaną z jakością życia rodziny jest jej 
sytuacja ekonomiczna. Ludzie dążąc do zaspokojenia potrzeb materialnych decy-
dują się na podjęcie aktywności zarobkowej za granicą kraju. W artykule ukazane 
zostały wybrane problemy, z jakimi mogą spotkać się rodziny migracyjne. Celem ni-
niejszego artykułu jest zdefiniowanie pojęcia migracji i ocena oddziaływania wyjaz-
dów zagranicznych na funkcjonowanie rodziny. Celem opracowania jest także próba 
przedstawienia sytuacji dziecka, którego jedno lub oboje rodziców wyjeżdża za gra-
nicę w celach zarobkowych. 

Słowa kluczowe: rodzina migracyjna, dziecko, rodzice, eurosieroctwo

Summary: 
Functioning a child in a migration family
Parents’ mobility for business purposes has a varied impact on the functioning of 

the family. An important issue related to the quality of family life is its economic situ-
ation. People striving to satisfy their material needs decide to take up a job abroad 
abroad. The article presents selected problems that migration families can encoun-
ter. The purpose of this article is to define the concept of migration and to assess 
the impact of foreign trips on the functioning of the family. The aim of the study is 
also an attempt to present the situation of a child whose one or both parents travel 
abroad for profit.

Key words: migration family, child, parents

Bibliografia:
„Biuletyn Informacyjny” Rzecznika Praw Dziecka nr 1–2, 2008, [w:] Informacje dla 

rodziców podejmujących prace poza granicami kraju, Warszawa 2008.
Becker-Pestka D., Rodzina w obliczu migracji zarobkowej, „Colloquium 

WNHiS”2012, nr 1.
Dąbrowska A., Szumilas E. M., Uczniowie z rodzin migracyjnych w szkole, Ośrodek 

Rozwoju Edukacji, Warszawa 2017.
Gospodarstwa domowe i rodziny z migrantami – NSP 2011, s. 1. https://stat.gov.pl/

files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5471/12/1/1/gospodarstwa_
domowe_i_rodziny_z_osobami_przebywajacymi_czasowo_za_granica_nsp2011.pdf

Górny A., Kaczmarczyk P., Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w 



ARTYKUŁY

139

świetle wybranych koncepcji teoretycznych, Ośrodek Badań nad Migracjami, Instytut 
Studiów Społecznych UW, Prace Migracyjne, nr 49, Warszawa 2003.

Gromadzka K., Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach rozłączonych, [w:] J. Nikitoro-
wicz, J. Muszyńska, M. Sobecki (red.), Wspólnoty z perspektywy edukacji międzykul-
turowej, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2009.

Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 
– 2016, GUS, Warszawa 2017, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/
migracje-zagraniczne-ludnosci/informacja-o-rozmiarach-i-kierunkach-emigracji-z-
polski-w-latach-20042016,2,10.html

Kawula S., Brągiel J., Janke A. W., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama proble-
matyki, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1997.

Kubitsky J., Psychologia migracji, Wyd. Difin, Warszawa 2012. 
Kukołowicz T., Sytuacja wychowawcza w nowych kategoriach rodzin w okresie 

transformacji ustrojowej, [w:] Rodzina współczesna, M. Ziemska (red.), Wyd. UW, 
Warszawa 2001.

Markowski M., MEN: Eurosieroctwo? Taki sam problem maj dzieci marynarzy, 
2008, http://wyborcza.pl/1,75398,5888323,MEN__Eurosieroctwo__Taki_sam_pro-
blem_maja_dzieci_marynarzy.html?disableRedirects=true

Młyński J., Migracje rodziców jako zjawisko społeczno-wychowawcze w kontekście 
nowych uwarunkowań pedagogiki dzieci, „Roczniki Nauk o Rodzinie i Pracy Socjal-
nej” 2012, Tom 4 (59).

Młyński J., W. Szewczyk, Migracje zarobkowe Polaków, Wyd. Biblos, Tarnów 2010.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport z wyników, GUS, 

Warszawa 2012, s. 101, https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lud_raport_z_wyni-
kow_NSP2011.pdf 

Ostrowska K., Raport. O sytuacji dzieci, których rodzice wyjechali za granicę w ce-
lach zarobkowych, ORE, Warszawa 2016.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej, GUS, https://stat.gov.pl/metainforma-
cje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/845,pojecie.html 

Raport: Migracje zarobkowe Polaków, Work Service i CEED Institute 2015, s. 11, 
http://ceedinstitute.org/upload/files/f05865effbdadcc607022ce5d8c0edb2.pdf

Slany K., Ślusarczyk M., Migracje zagraniczne Polaków w świetle NSP 2011. Trendy 
i charakterystyki socjodemograficzne, http://www.euroemigranci.pl/dokumenty/
pokonferencyjna/Slany_Slusarczyk.pdf

Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/migracja.html (dostęp: 
19.05.2018).

Szymczak J., Definicje rodziny, „Studia nad Rodziną” 2002, 6/2 (11).
Bokszański Z. (red.), hasło: Rodzina, [w:] Encyklopedia socjologii, t. III, Warszawa 2000.
Ziemska M., Rodzina a osobowość, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1979.



ARTICLES

140

Poczucie jakości życia w kształtowaniu 
samooceny dzieci i młodzieży.

Pedagog. Doktorantka na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Za-
interesowania naukowe koncentruje wokół różnych aspektów wychowania dziecka w rodzinie, teorii wychowania i 
uwarunkowań jakości życia młodzieży w placówkach opiekuńczo- wychowawczych. 

 

 

mgr Joanna Kata – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jakość życia - ustalenia terminologiczne
W literaturze przedmiotu pojawia się wiele definicji jakości życia, co stwarza 

możliwość wieloaspektowego ujęcia problemu. L. Rabenda- Bajkowska podkreśla, 
że jakość życia to zakres odczuwanego szczęścia, satysfakcji i zadowolenia z życia1. 
Nawiązując do wypowiedzi Sicińskiego jakość życia jest rozumiana jako poziom i 
powiązanie możliwości pełni rozwoju i zadowolenia życiowego2. A. Kaleta uważa, 
że jakość życia obejmuje potrzeby, „które jednostka uznaje za najistotniejsze dla 
swojego życia i opinie jednostki na temat ich poziomu zaspokajania”3. R. Borowicz 
zauważa, że analiza poziomu deprywacji potrzeb, staje się „próbą opisu świata życia 
i przestrzeni, w której funkcjonują ludzie, w ten sposób rozpatrując, co obiektywne, 
i co subiektywne”4. W. Okoń pod pojęciem jakości życia rozumie „stopień zaspokoje-
nia potrzeb materialnych i niematerialnych zarówno jednostek, jak również rodzin 
i określonych zbiorowości. Poziom jakości życia określają ilościowe i jakościowe 
wskaźniki obiektywne i subiektywne przejawiane w postaci zadowolenia lub nieza-
dowolenia z warunków życiowych5. Subiektywna jakość życia to poczucie dobrego, 
satysfakcjonującego życia. Wśród czynników warunkujących jakość życia młodzieży, 
w zależności od wieku oraz poziomu rozwojowego, wymienia się czynniki zewnętrz-
ne, w szczególności warunki życia związane ze statusem socjoekonomicznym rodzi-
ny i otrzymywane od osób najbliższych wsparcie społeczne6. W literaturze przed-
miotu zaprezentowane są dwa podejścia do jakości życia: podejście obiektywne są 
to obiektywne warunki życia ludzi mierzone za pomocą obiektywnych zmiennych, 
takich jak: zdrowotne, materialne i społeczne warunki życia. Natomiast podejście 
subiektywne, utożsamia jakość życia z satysfakcją. Według tego podejścia jakość 
życia to odczucie dobrobytu przez jednostkę i zadowolenie bądź niezadowolenie 

1  L. Rabenda- Bojkowska, Jakość życia w koncepcjach teoretycznych i w badaniach, „Studia Socjologicz-
ne” 1979, 3, s. 136. 

2  A. Siciński, Styk życia, koncepcje, propozycje, Warszawa 1976, s. 19. 
3  A. Kaleta, Jakość życia młodzieży wiejskiej, Toruń 1988, s. 23. 
4  R. Borowicz, Równość i sprawiedliwość społeczna, Warszawa 1988, s. 35. 
5  W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2001, s. 150.
6  N. Ogińska- Bulik, M. Kobylarczyk, Rola zasobów osobistych i społecznych w kształtowaniu poczucia jako-

ści życia u nastolatków- wychowanków domu dziecka, „Psychologia Społeczna”, tom 12 2 (41), 2017, s. 176.
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z życia7. Według E. Kasprzak i R. Derbis warunkiem wysokiej jakości życia nie jest 
zaspokajanie wszystkich potrzeb życiowych. Czynniki obiektywne w sposób bezpo-
średni nie stanowią o zadowoleniu z życia, ale wpływają na poziom zadowolenia8. 
Ocena jakości życia odzwierciedla stan równowagi między ogólną jakością życia, a 
obecną sytuacją życiową człowieka. Natomiast stopień satysfakcji, zadowolenia jest 
wyznacznikiem wysokiej bądź niskiej jakości życia.  S. Kowalik zakłada, że 
ocena jakości życia zmusza do pogłębionej refleksji i uważa, że można wyróżnić dwa 
sposoby pojmowania tego pojęcia: akcentujący aspekt poznawczy albo związany z 
przeżyciami. Pierwszy aspekt polega na tym, że człowiek dokonuje oceny jakości 
własnego życia na podstawie informacji uzyskanych dzięki procesom poznawczym. 
Drugi sposób rozumienia jakości życia zakłada, że człowiek odczuwa własne życie 
poprzez przeżywanie go, co oznacza doświadczanie różnych stanów psychicznych w 
trakcie życia9. Wartość życia można mierzyć jakością celów, wytrwałością w ich re-
alizacji i osiągniętymi efektami10. Przekonanie o prawdopodobieństwie osiągnięcia 
celu może się zmieniać w zależności od rodzaju doświadczeń w trakcie życia. Nowe 
cele mogą stanowić konsekwencję zmian w zaistniałych okolicznościach życiowych. 
Dla jakości życia pozytywne znaczenie ma samodzielny wybór oraz skuteczna re-
alizacja głównych celów życiowych. Wartości pozwalają wybierać kierunki działań 
oraz określać stopień zgodności osiągniętych celów związanych z oczekiwaniami. 
Zmiana własnych celów życiowych następuje na skutek rewizji własnych wartości 
albo pod wpływem nacisków zewnętrznych. Proces dokonywania zmian życiowych 
jest procesem długotrwałym, jednocześnie istotnym z punktu widzenia poczucia 
spełnienia życiowego i satysfakcji z życia11. Model Raphaela, Browna oraz Renwick 
zakłada, że jednostka sama dokonuje miary swojej jakości życia rozpatrując wyróż-
nione składniki poprzez cztery kryteria: ważność poszczególnych zakresów, stopień 
odczuwanej przyjemności, kontrolę nad poszczególnymi segmentami życia i analizę 
możliwości jakie stoją przed jednostką w poszczególnych elementach12. Subiektyw-
na jakość życia obejmuje zadowolenie z pewnych obszarów egzystencji i życia jako 
całości i związana jest z samooceną i spostrzeganiem wsparcia społecznego. W ta-
kim podejściu normą będzie indywidualny system wartościowania i psychologiczny 
dobrostan, samorealizacja i szczęście13. W ujęciu podanym przez Światową Orga-
nizację Zdrowia jakość życia oznacza doświadczanie polegające na spostrzeganiu 
przez człowieka jego pozycji w kontekście kultury i systemu wartości w odniesieniu 
do celów. Wspominana definicja odnosi się do subiektywnej oceny jakości życia i 
odnosi się do kontekstu kulturowego, społecznego i środowiskowego. Światowa Or-
ganizacja Zdrowia przedstawia ją w sześciu wymiarach:

7  T. Dmoch, J. Rutkowski, Badanie poziomu i jakości życia, „Wiadomości statystyczne”, nr 10, 1995, s. 26.
8  E. Kasprzak, R. Derbis, Miejsce zamieszkania a poczucie jakości życia bezrobotnych, „Forum Psycholo-

giczne”, 1999 nr 1, s. 47.
9  S. Kowalik, Jakość życia psychologicznego, [w:] D. Derbis (red.), Jakość rozwoju a jakość życia, Często-

chowa 2000, s. 12.
10  Z. Zaborowski, Problemy psychologii życia, Warszawa 2001, s. 178.
11  J. Daszykowska, Jakość życia w perspektywie pedagogicznej, Kraków 2007, s. 87.
12  A. Zawiślak, Koncepcja jakości życia osób z upośledzeniem umysłowym w niektórych współczesnych uję-

ciach teoretycznych, [w:] Z. Palak, A. Lewicka, A. Bujanowska (red.), Jakość życia a niepełnosprawność, 
Lublin 2006, s. 151.

13  M. Oleś, Jakość życia w zdrowiu i chorobie, Lublin 2010, s. 27.
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samopoczucie fizyczne
samopoczucie psychiczne
poziom niezależności
relacje społeczne
środowisko zewnętrzne
duchowości oraz osobiste przekonania14. 

 Tabela 1. Wskaźniki jakości życia według Schalocka

Źródło: A. Zawiślak, 2006, s. 152.

Rozpatrując natomiast wskaźniki jakości życia według Schalocka przyjmuje się, 
iż nie są one równoważne lecz posiadają naturę raczej hierarchiczną oraz uporząd-
kowaną. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że na trzy zastrzeżenia, co do których 
panuje współcześnie powszechna zgoda: naturalny, subiektywny charakter jakości 
życia, różnorodność wartościowania jakości życia przez młodzież i wartości nada-
wane wymiarom jakości życia w różnych okresach życia15. Poczucie jakości życia 
młodzieży pozostaje zależne od trzech grup czynników posiadających charakter 
obiektywny (osobowych, stan zdrowia, społeczno- środowiskowych). Ocena jest do-
konywana przez młodzież i dotyczy siedmiu sfer i ma charakter subiektywny16.

14  The WHQQQL Group: The World Health Organization Quality of Life Assessment. “Social Science and Medi-
cine” 1995, No 41, s. 1404.

15  Tamże, s. 153.
16  M. Oleś, Jakość życia w zdrowiu i chorobie, Lublin 2010, s. 45.
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Schemat 1. Komponenty konstytuujące jakość życia u młodzieży

Źródło: opracowanie własne na podstawie, Oleś, 2010, s. 49. 

Do czynników osobowych należą: wykształcenie oraz zawód rodziców, liczba ro-
dzeństwa, Natomiast stan zdrowia obejmuje kondycję organizmu, występowanie 
chorób. Zaś na uwarunkowania społeczno- środowiskowe składają się: warunki 
środowiska, możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach17. O jakości życia 
człowieka można wnioskować za pomocą weryfikacji jego postawy do egzystencji. 
Natomiast wymiary konstytuujące postawę do życia mają znaczenia dla kształtowa-
nia jego jakości życia. Wymiary konstytuujące pozytywną postawę do życia:

Samoakceptacja (pozytywny stosunek do siebie)- jest to ogromny szacunek do 
własnej osoby, który jest oparty o świadomość własnych ujemnych i dodatnich cech

Cel życiowy- zdolność odnajdywania sensu i kierunku własnego istnienia i umie-
jętność formułowania i realizacja życiowych zadań. 

Rozwój osobisty- zdolność do wykorzystywania własnego talentu
Panowanie nad otoczeniem (radzenie sobie z otaczającym światem)- spełnienie 

tego warunku jest związane z kompetencjami w zakresie kreowania i pielęgnowa-
nia środowiska, natomiast radzenie sobie z rzeczywistością zakłada aktywne formy 
przystosowania, które należy realizować przez całe życie18. 

Samoocena- ustalenia terminologiczne
Samoocena jest niezbędna do porównania swojego zachowanie z zachowaniem 

innych osób i dokonania ewentualnej korekty19. W literaturze przedmiotu pojawia 
się wiele poglądów na temat omawianego zagadnienia. J. Reykowski definiuje sa-
moocenę jako „system poglądów odnoszących się do samego siebie, czyli obraz wła-
snej osoby i system ocen samego siebie”20. T. Mądrzycki definiuje samoocenę jako 
„sądy oceniające, wartościujące, dotyczące własnej osoby, własnych cech fizycznych, 
psychicznych i relacji z otoczeniem”21. „Samoocena stanowi istotny składnik świa-
domości samego siebie. Bez niej niemożliwe byłoby określenie własnej istoty, czy 
też wyodrębnienie siebie ze środowiska. Odgrywa bardzo ważną rolę w poznaniu 
samego siebie, kierowaniu swoim zachowaniem oraz w realizacji planów i dążeń 
życiowych”22. Jak pokazuje literatura przedmiotu, istnieje wiele wyjaśnień, definicji 

17  Tamże, s. 50.
18  I. Niewiadomska, J. Chwaszcz, Jak skutecznie zapobiegać karierze przestępczej, Lublin 2010, s. 105.
19  A. Janowski, Poznawanie uczniów, Warszawa 1975, s. 37.
20  J. Reykowski, Z zagadnień psychologii motywacji, Warszawa 1970, s. 7.
21  T. Mądrzycki, Osobowość jako system tworzący i realizujący plany, Gdańsk 2002, s. 209.
22  D. Wosik- Kawala, Korygowanie samooceny uczniów gimnazjum, Lublin 2007, s. 129.
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samooceny, jest to pojęcie, które wciąż jest rozszerzane o różne obszary rozumienia. 
Pozytywna samoocena jest formą ludzkiego rozwoju i jego funkcjonowania w 
ważnych sferach życiowych zwłaszcza relacji międzyludzkich. Dlatego wciąż war-
to zajmować się doskonaleniem narzędzi, które wpływają na poziom samooceny i 
przyczyniają się do ogólnie rozumianego dobrostanu jednostki i społeczeństwa.

Mechanizmy funkcjonowania samooceny
Świadomość siebie samego nie pozostaje bez wpływu na zachowanie jednostki. 

Jeśli jednostka w pełni uświadamia swoje miejsce, jakie zajmuje w społeczeństwie, 
akcentuje fakt swojej różnorodności przejawiającej się w sukcesach i niepowodze-
niach. Można stwierdzić, że jej świadomość funkcjonuje w sposób prawidłowy. Za-
trzymanie się na integracji pojęcia o własnym „ja” na etapie bezkrytycznego samo-
zadowolenia może doprowadzić do powstania samooceny zawyżonej charakteryzu-
jącej się samouwielbieniem i bezkrytycznym samozadowoleniem23. Niebrzydowski 
stwierdza, że człowiek najpierw ocenia siebie z perspektywy innych osób, a dopiero 
później dostrzega samego siebie24. Natomiast zdaniem W. Sanockiego zatrzymanie się 
na integracji „pojęcia o własnym ja” na etapie bezkrytycznego samozadowolenia pro-
wadzi do powstania samooceny zawyżonej, przedstawianej jako samouwielbienie 
i bezkrytyczne samozadowolenie z siebie. Zjawisko to jest przedstawiane w nastę-
pujący sposób: „Skoro jestem doskonały, nie muszę pracować nad sobą”. Poznawcze 
aspekty samooceny związane są z aspektami emocjonalnymi. W badaniach dostęp-
nych w literaturze zwiększenie szacunku do siebie samego pod wpływem powodze-
nia spotyka się o wiele częściej niż jego obniżenie wskutek niepowodzenia25. Zdaniem 
amerykańskiej psycholog, która w sposób krytyczny przeanalizowała wszystkie em-
piryczne badania, obecność lub brak zmian w samoocenie pod wpływem niepowo-
dzenia w warunkach eksperymentalnych są zależne od wielu momentów: osobistych 
właściwości osoby badanej, specyficznych cech zdewaluowanych w eksperymencie: 
znaczenia, jakie badany przywiązuje do informacji o sukcesie lub niepowodzeniu i w 
jakim stopniu dowierza tej informacji26. Niewykonalność zbudowania całościowego 
obrazu „ja” z poszczególnych samoocen spowodowała, że psychologowie próbowali 
przedstawić „ja” jako pewną strukturalną jedność powiązaną ze wszystkimi inny-
mi aspektami osobowości. W ten sposób powstała teoria Freuda, zgodnie z którą w 
psychice jednostki można wyróżnić trzy części, różne pod względem genetycznym i 
funkcjonalnym- id, ego, superego. Freudowski model osobowości jest przedstawiany 
jako jedność sprzeczności, w której wszystkie elementy są wzajemnie ze sobą po-
wiązane. Szczególnie trudna jest sytuacja świadomego ego, które jest pod naciskiem 
świata zewnętrznego (zasada rzeczywistości) i nieświadomych popędów id (zasada 
przyjemności) i sumienia (superego). Niezaspokojenie żądań świata zewnętrznego 
zakłóca funkcjonowanie świadomości, konflikty z id wywołuje nerwice, nierespekto-
wanie żądań superego- wyrzuty sumienia i poczucie winy27. 

23  L. Niebrzydowski, Psychologia wychowawcza. Samoświadomość, aktywność, stosunki interpersonalne, 
Warszawa 1989, s. 94.

24  Tamże, s. 95.
25  I. Kon, Odkrycie „ja”, Warszawa 1987, s. 54.
26  R. Wylie, The Self- Concept: A Critical Survey of Pertinent Research Literature, Nebrasca 1961, s. 199.
27  I. Kon, Odkrycie „ja”, Warszawa 1987, s. 57.
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Czynniki wpływające na rozwój samooceny
Samoocena człowieka kształtowana jest przez całe życie człowieka. Za taką pod-

stawę przyjmuje się rozwój świadomości samego siebie, określany jako „pojęcie o 
własnym ja” lub jako „samowiedza”28. Wspomniane czynniki można wyodrębnić na 
dwie grupy: na czynniki typu anatomiczno- fizjologicznego i czynniki psychospo-
łeczne. W pierwszej grupie czynników pojawi się wygląd zewnętrzny człowieka, 
budowa anatomiczna, funkcjonowanie organizmu i ewentualne zakłócenia w jego 
funkcjonowaniu wraz z posiadami wadami. Drugą grupę stanowią czynniki psycho-
społeczne odpowiedzialne za pochodzenie społeczne, zdobyte doświadczenie na 
terenie szkoły i w organizacjach dziecięco-młodzieżowych29. Reykowski oprócz wy-
mienionych wyżej czynników, przedstawia inne czynniki, które wpływają na kształ-
towanie się samooceny. Są to:

opinie i oceny, jakie jednostka o sobie słyszy
odnoszone sukcesy i doznawane niepowodzenia
porównanie siebie z wzorami osobowymi 
Opinie i oceny społeczne należą do najważniejszych czynników, kształtujących oso-

bowość. Pozytywne opinie innych osób są nieodzownym warunkiem poczucia wła-
snej wartości i dla większości osób są podstawą równowagi psychicznej oraz dobre-
go samopoczucia. Jednostka, która nie liczy się z opinią otoczenia, nie jest w stanie 
doskonalić swojego postępowania i utwierdza się w posiadanej samoocenie. Nie jest 
to proces jednoznaczny, ponieważ opinie i oceny wystawiane przez inne osoby posia-
dają znaczący wpływ na kształtowanie samooceny, tylko wtedy gdy osoba oceniana 
będzie przekonana, że oceniający ma do niej życzliwe odniesienie30. Oceny wystawiane 
przez osoby, które nie cieszą się pełnym zaufaniem ocenianych, nie mają większego 
wpływu na kształtowanie się samooceny. Oceny i opinie wystawiane przez otoczenie 
nie wywierają wpływu na samoocenę także wtedy, jeśli między nimi a własnym „ja”, 
zachodzi zbyt wielka różnica. Utrzymująca się przez dłuższy czas różnica między po-
glądami na nasz temat a poglądami innych osób może doprowadzić do tzw. „stanów 
afektywnych”, czyli długotrwałych napięć emocjonalnych, w wyniku których wszelkie 
niepowodzenia życiowe, takie jak brak sukcesów w nauce lub pracy, osoba będzie 
przypisywała przypadkowi, niesprawiedliwości lub złośliwości osób oceniających. 
Postawa taka charakterystyczna jest dla osób odczuwających silną potrzebę wysokiej 
samooceny. Osoby te za własne niepowodzenia gotowe są obwinić każdego, tylko nie 
siebie, a uczucia, jakie przeżywają, zmuszają je do ostrego, emocjonalnego reagowania 
na wszystko i wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób zauważają ich słabości31. 

Kształtowanie samooceny dzieci i młodzieży
Zaborowski uważa, że dziecko które jest akceptowane przez rodziców posiada 

bezwarunkowe poczucie własnej wartości32. Znaczącą rolę w kształtowaniu poczu-
cia własnej wartości u dzieci i młodzieży mają relację w środowisku domowym. Po-

28  L. Niebrzydowski, O poznawaniu i ocenie samego siebie, Warszawa 1976, s. 146.
29  W. Szewczuk, Słownik psychologiczny, Warszawa 1985, s. 4.
30  L. Niebrzydowski, O poznawaniu i ocenie samego siebie, Warszawa 1976, s. 149.
31  L. Niebrzydowski, Psychologia wychowawcza, Warszawa 1989, s. 48.
32  A. Grabowiec, Samoocena dzieci krzywdzonych w rodzinie, Lublin 2011, s. 69.
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zytywny obraz samego jaki zostanie ukształtowany w rodzinie będzie miał znacze-
nie w sposobie odnoszenia się do innych i sprawi, że dziecko nawiąże łatwo kontakt 
z otoczeniem33. Według Ryś na kształtowanie prawidłowego poczucia własnej war-
tości u dziecka istotne są następujące czynniki: zaufanie rodziców wobec dziecka, 
wskazywanie dziecku możliwości jakie daje otaczający go świat, przekazywanie od-
ważnego podejścia do świata, okazywanie uczucia, wzmacnianie pozytywnych cech 
u dziecka, dawanie otuchy po porażce, pokazywanie właściwych wzorców, rozwija-
nie pewności siebie u dziecka34. N.Branden przedstawił sześć filarów kształtowania 
poczucia własnej wartości, istotnym jest nauczenie tych filarów dzieci przez swoim 
rodziców:

Praktyka świadomego życia odnosząca się do celów oraz wartości, odpowiedzial-
ność za własne postępowanie

Praktyka samoakceptacji związana z dbałością o siebie (swoje myśli, uczucia i za-
chowania)

Praktyka odpowiedzialności za siebie (za własne wybory)- świadoma kontrola 
aspektów życia zależnych od nas

Praktyka asertywności- prezentowanie postaw i wyrażanie emocji
Praktyka życia celowego- przewidywanie konsekwencji własnych działań
Praktyka integralności osobistej związana jest z spójnością wartości, sądów i 

standardów zachowania35. 
W kształtowaniu pewności siebie sprzyjają prawidłowe relacje między dziećmi, 

natomiast akceptacja z strony rówieśników stanowi znaczący fundament samopo-
czucia oraz wzrostu poczucia własnej wartości36. Osoby z niską samooceną ulegają 
w mniejszym stopniu tendencjom, są większymi realistami. W ocenach siebie oraz 
innych są bardzo ostrożni. W zakresie funkcjonowania interpersonalnego osoby z 
niską samooceną starają unikać ryzyka i zwracania uwagi na siebie, jednak w swoim 
zachowaniu pojawiają się motywy ochronne. Zaś osoby z wysoką samooceną ekspo-
nują swoje zalety i większość pewność siebie. Niska samoocena związana z określo-
nymi reperkusjami motywacyjnymi. Chociaż osoby z niską samooceną łatwiej wie-
rzą krytyce niż pochwałom, to jednak pragną pochwał. Przeciwnie osoby z wysoką 
samooceną są skupione na umacnianiu siebie, natomiast osoby z niską samooce-
ną- na ochranianiu siebie37. Jeżeli w samoocenie- w przeciwieństwie do samowiedzy 
pojawia się dominacja aspektu Ja, należy przede wszystkim wtedy rozumieć wysoką 
tendencję do odczuwania dumy. Natomiast niska samoocena wyraża się tendencją 
odwrotną, związana z skłonnością do odczuwania wstydu. Samoocena posiada wy-
raźny aspekt społeczny. Wyraża się on oczekiwaniem „w jakim stopniu inni mogą 
mnie zaakceptować”. Zaś osoby z wysoką samooceną, starają się przeceniać własne 
zdolności i są gotowe do postrzegania tych, którzy im imponują38. 

33  M. Ryś, Kształtowanie się poczucia własnej wartości i relacji z innymi w różnych systemach rodzinnych, 
„Kwartalnik Naukowy Towarzystwa Uniwersyteckiego FIDES ET RATIO” 2011, nr 2 (6), s. 76.

34  Tamże, s. 77.
35  N. Branden, 6 filarów poczucia własnej wartości, Łódź 1998, s. 84.
36  M. Supińska, Dzieci izolowane i odrzucone, „Życie Szkoły” 2003, nr 2, s. 88.
37  P. K. Oleś, Wprowadzenie do psychologii osobowości, Warszawa 2009, s. 265.
38  Tamże, s. 266.
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Streszczenie:
Zagadnienie jakości życia jest szeroko analizowane przez takie dziedziny nauki 

jak filozofia, socjologia, pedagogika, psychologia i pozostaje w dalszym ciągu tema-
tem otwartym. Ocena jakości życia odzwierciedla stan równowagi między ogólną 
jakością życia, a obecną sytuacją życiową człowieka. W kształtowaniu pewności sie-
bie u dzieci i młodzieży ogromne znaczenie mają prawidłowe relacje między rówie-
śnikami. Pozytywny obraz samego siebie jaki zostanie ukształtowany w rodzinie ma 
znaczenie w sposobie odnoszenia się do innych. 

Słowa kluczowe: poczucie jakości życia, samoocena, poczucie własnej wartości, 
dzieci i młodzież

Summary:
The issue of quality is widely by such fields of science as philosophy, sociology, 

pedagogy, psychology and remains an open topic. The quality of life assessment re-
flects the state of balance between the general quality of life and the current life 
situation of human being. In the formation of self- confidence in children and ado-
lescents, the correct relation between peers are of great importance. A positive im-
age of oneself which will be shaped in the family is important in the way referring 
to others.

Key words: a sense of quality, self- esstem, children and youth
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Wykorzystanie legend w edukacji 
patriotycznej uczniów szkoły podstawowej 
w podręcznikach do kształcenia.

Ur. 21 maja 1991 roku w Bydgoszczy. Po ukończeniu szkoły podstawowej i liceum rozpoczęła studia na kierunku 
filologia polska ze specjalizacją nauczycielską na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Obecnie jest 
doktorantką na kierunku językoznawstwo na wyżej wymienionym uniwersytecie. W obszarze jej zainteresowań 
badawczych znajdują się baśnie, folklorystyka, literatura dla dzieci i młodzieży. Bierze czynny udział w konferen-
cjach naukowych i opublikowała artykuły naukowe dotyczące nie tylko baśni literackich Hansa Christiana Anderse-

 

mgr Sandra Kocha - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  

Wstęp
Legenda jest bezimienną opowieścią ludową, która powstała w wyniku zainte-

resowania bieżącymi wydarzeniami. Przekazywano ją za pomocą różnych form, jak 
np. pieśni, podania albo przysłowia. Teksty te na ogół zajmowały się wyjaśnianiem 
obecnych zdarzeń w sposób przystępny, a równocześnie atrakcyjny dla odbiorcy. Z 
czasem legendy nie tylko tłumaczyły teraźniejszość, ale i stawały się upamiętnieniem 
przeszłości. Za główne ich walory można uznać wątki, które pozostają na długo w pa-
mięci. Dzieje się tak, ponieważ odwołują się one do uczuć i uruchamiają wyobraźnię, 
znacząco się różniąc od monotonii życia codziennego1.

Obok gawędy, mitu, bajki2 oraz baśni3, legendę zalicza się do „literatury ustnej”4. 
Jest gatunkiem stosunkowo młodym, ponieważ jej źródłem były opowiadania reli-
gijne, m.in. żywoty świętych, przykłady kaznodziejskie5, czy też teksty lekcji w czasie 
nabożeństw, co oznacza, że powstała wraz z pojawieniem się religii chrześcijańskiej6. 
Maria Grabowska wskazuje, że słowo legenda7 oznacza „to, co się czytać powinno”8. 

1  S. Zagórska, Fenotyp legendy, [w:] tejże, Aktualizacja legendy. Życie, posag i problem Halszki z Ostroga, 
Poznań 2010, s 18.

2  Jolanta Ługowska badając ludową bajką magiczną, zauważyła, że definiowanie gatunków folkloru jest 
trudnym zadaniem. Często bajkę ludową mylono z baśnią. J. Ługowska, Ludowa bajka magiczna jako 
tworzywo literatury, Wrocław 1981, s. 13, 16-17.

3  Ponadto Julian Krzyżanowski podczas badan bajki ludowej, doszedł do interesujących spostrzeżeń, a 
mianowicie: „Wyrazy „bajka” i „baśń” są równe wiekiem i pozostają w wyraźnym związku z czasowni-
kiem „bajać” = pleść, zmyślać, fantazjować, i w tym znaczeniu występują już w w. XVI jako synonimy 
używane w mowie potocznej”. J. Krzyżanowski, W świecie bajki ludowej, Warszawa 1980, s. 29.

4  B. Szczech, Słowo wstępne, [w:] tegoż, W kręgu górnośląskich podań i legend. Biały Śląsk. Ziemia Lubli-
niecka, Lubliniec 2012, s. 5-13.

5  J. Krzyżanowski, Sztuka słowa. Rzecz o zjawiskach literackich, Warszawa 1972, s. 203.
6  S. Zagórska, dz. cyt., s. 17-18. 
7  Władimir Propp uważa, że ma łacińskie pochodzenie, a mianowicie, sam wyraz legenda, przy uwzględ-

nieniu znaczenia wyrazu, oznacza dosłownie – „to, co czytane”. Ponadto, „łacińskie legenda to przymiot-
nik rodzaju nijakiego w liczbie mnogiej (…) , który zaczął być umyślnie używany jako rzeczownik liczby 
pojedynczej rodzaju żeńskiego”. W. Propp, Nie tylko bajka, Warszawa 2000, s. 54.

8  M. Grabowska, Rozmaitości romantyczne, Warszawa 1978, s. 9. 



ARTICLES

150

Wyróżnia się, za Julianem Krzyżanowskim, dwie odmiany legendy, tj. hagiograficzną, 
zaczerpniętą z żywotów świętych, a także ajtiologiczną, eksplikującą powstanie róż-
norodnych zjawisk życia przyrody i człowieka w cudowny sposób9. 

Ważnym źródłem historycznym obok legend są podania ludowe, które zdaniem 
folklorystów, stanowią gatunki trudne do rozróżnienia. Świadczy o tym, na przykład, 
wymiennie stosowanie nazwy na oznaczenie tego samego tekstu ludowego10. Badacze 
od dawna starają się ustalić różnice między tymi gatunkami. Zdaniem Jolanty Ługow-
skiej oba gatunki odróżnia „intencja informacyjna”11. Anna Ewa Woźniak z kolei wska-
zuje, że legenda jest ustnym opadaniem o czynach i przygodach bohaterów nie tylko 
kluczowych dla religii chrześcijańskiej, ale i fikcyjnych o zdolnościach cudotwórczych 
rozumianych w kategoriach religijnych12. Podanie zaś według jej definicji to „opowia-
danie o przeszłości z przewagą narracji fikcyjnej, ale o charakterze poznawczym”13. 

Legendy wpływają zarówno na tradycję małą, która swoim zasięgiem obejmuje 
społeczności lokalne, ale i wielką, tj. narodową. Sylwia Zagórska doszła do istotnych 
odkryć w tej materii, zauważając, że te „relikwie przeszłości” kiedyś zastępowały 
podręczniki do historii Polski14. Wzorcowo spełniały swoje zadanie, ponieważ wzbu-
dzały zainteresowanie uczniów historią regionalną oraz motywowały ich do poszu-
kiwania własnej tożsamości narodowej. Już pierwsi zbieracze folkloru bajkowego, na 
podstawie swoich badań, doszli do wniosku, „że dorobek ludowej twórczości stanowi 
integralny, najstarszy składnik narodowej kultury, źródło literatury”15. W XIX wieku 
także, gdy rozpoczęto zbieranie tekstów ludowych16, dostrzeżono, że legendy stano-
wią potencjalny materiał w kształtowaniu się tożsamości lokalnej i pielęgnowaniu 
tradycji17. Pod pojęciem folkloru rozumieli oni zbiory swoistych archetypów, narodo-
wych symboli, czcigodnych pamiątek, które należało odkryć, wydobyć i przywrócić 
im dawną świetność18, a co najważniejsze – przekazywać pokoleniom.

Legendy, podobnie jak mity, sprawiają, że ludzie mają poczucie własnych korzeni, 
kiedy stykają się z obcą kulturą, a także z nieznanymi ludźmi. Zachowują własną toż-
samość w momencie pobytu na obczyźnie, czy w trakcie łączenia się społeczności w 
różnego rodzaju zgrupowania19. W dzisiejszych czasach, a mianowicie w dobie Inter-
netu, nietrudno o stykanie się różnych kultur i wierzeń. Świat staje się coraz mniejszy, 
dostępniejszy niż dawniej. Swobodne przekraczanie granic i szybki przepływ infor-

9  J. Krzyżanowski, W świecie bajki ludowej, dz. cyt., s. 33.
10  M. Wójcicka, Formuliczne zróżnicowanie podania ludowego i legendy, [w:] Podanie – legenda w tradycji 

ludowej i literackiej, red. M. Jakitowicz, V. Wróblewska, Toruń 2007, s. 55. Por. M. Głowiński, A. Okopień-
-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury, Warszawa 1975, s. 453-454.

11  J. Ługowska, W świecie ludowych opowiadań. Teksty, gatunki, intencje narracyjne, Wrocław 1993, s. 80-101.
12  S. Zagórska, dz. cyt., s. 26.
13  M. Wójcicka, dz. cyt., s. 56.
14  S. Zagórska, dz. cyt., s.17-18.
15  J. Ługowska, Ludowa bajka magiczna jako tworzywo literatury, dz. cyt., s. 28.
16  Epoka romantyzmu cechowała się przede wszystkim tym, że powracano do przeszłości. Znanymi zbiera-

czami tekstów ludowych w tamtych czasach byli, np. Zaleski, Żegota Pauli, Kazimierz Władysław Wój-
cicki oraz Oskar Kolberg. J. Krzyżanowski, Sztuka słowa, dz. cyt., s. 43.

17  S. Zagórska, dz. cyt., s.17-18.
18  J. Ługowska, Ludowa bajka magiczna jako tworzywo literatury, dz. cyt., s. 28.
19  S. Zagórska, dz. cyt., s. 30.
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macji sprzyjają powstawaniu jednego, mniej różnicującego się świata. Dlatego też za-
leca się wracanie do źródeł, czyli do tekstów, które najlepiej utrwalają naszą tradycję. 
Do takich utworów bez wątpienia należą podania albo legendy, gdyż ich źródłem jest 
historia narodu. 

Dlaczego jeszcze powinno się korzystać z legend na lekcjach? Odpowiedź na to 
pytanie podaje Jolanta Ługowska, kiedy wydobywa kilka zasadniczych funkcji, które 
przyznaje się bajce, a które też – pełni legenda:

funkcja ludyczna (możliwość dostarczenia dziecku rozrywki);
rozwijanie wyobraźni orz wrażliwości estetycznej;
kształcenie uczuć i woli;
możliwość kształcenia sprawności intelektualnej dziecka przez odpowied-

nią konstrukcję tekstu, na co zwrócił uwagę m.in. K. Czukowski, czytelnik jest 
niejako nakłaniany do porównywania zjawisk prezentowanych w fabule bajki 
ze znanymi mu realiami świata rzeczywistego;

przekazywanie określonej wiedzy dotyczącej istotnego zespołu zjawisk 
wchodzącego w zakres kultury narodowej20. 

Do wyżej wymienionych funkcji można dodać także takie, które bezpośrednio wy-
nikają z roli odgrywanej przez legendę, a mianowicie pouczenie21. Poza tym wymienio-
ne funkcje można z łatwością zrealizować, ponieważ jej język okazuje się niezwykle 
prosty, tzn. łatwy do zrozumienia dla dziecka. Potwierdza to fakt występowania w 
tekstach ludowych niewielkiej liczby epitetów, częste posługiwanie się określeniami 
kontrastowymi22, powtórzenia oraz schematyczna konstrukcja, które sprawiają, że 
tekst okazuje przystępny dla młodego odbiorcy.

Z dotychczasowych rozważań wynika, że legenda jest gatunkiem, który może być 
wykorzystywany na różnych płaszczyznach kształcenia, począwszy od kształcenia ję-
zykowego, po kształcenie literackie, a zakończywszy na wychowaniu patriotycznym. 
W podstawie programowej nauczania języka polskiego dla II etapu edukacyjnego, 
legenda pojawia się jako gatunek literacki w drugiej części, tj. Analiza i interpretacja 
tekstów kultury23. Jednak możliwe do realizacji dzięki niej cele, znajdują się we wszyst-
kich trzech obszarach zarówno tych, które dotyczą kształcenia kulturowo-literackie-
go, jak i kształcenia językowego. Mimo tak szerokiego zastosowania tego gatunku, 
to wyniki nie są optymistyczne. Po pierwsze, w czterech podręcznikach autorzy w 
ogóle nie użyli legendy w swoim zestawie lektur, choć pojawiają się tam rozdziały 

20  J. Ługowska, Ludowa bajka magiczna jako tworzywo literatury, dz. cyt., s. 160.
21  Władimir Propp, badając bajkę wyraźnie podkreśla, że legenda i bajkę różni nie tylko typ bohaterów, ale 

również pełnione przez nie funkcje. Otóż, zadaniem legendy w przeciwieństwie do bajki, nie jest rozryw-
ka, lecz pouczenie. W. Propp, dz. cyt., s. 55. Jednak zastanawiając się nad funkcją ludyczną w odniesieniu 
do dzieci, wbrew temu, co sądzi Propp, można rzec, że legenda może zarówno bawić, jak i uczyć. Na 
przykład Luiza Podziewska zauważyła, że istnieją legendy ludowe z elementami komicznymi. Jak wiado-
mo, dzięki motywom komicznym realizuje się między innymi funkcję ludyczną. Ponadto w tekstach tego 
rodzaju dominuje funkcja ludyczna, której towarzyszą, np. katarktyczna, kompensacyjna, dydaktyczna i 
poznawcza. Por. L. Podziewska, Heterogeniczne czy komiczne? Legendy ludowe z motywami komicznymi, 
[w:] Podanie – legenda w tradycji ludowej i literackiej, dz. cyt., s. 15-16

22  J. Ługowska, Ludowa bajka magiczna jako tworzywo literatury, dz. cyt., s. 40-41.
23  Podstawa programowa II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI. Język polski 2012: 29-32.
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podejmujące kwestii tradycji, ojczyzny, jak np. Ojczysta ziemia i mowa24. Po drugie, w 
pozostałych podręcznikach interesujący mnie materiał nie przekracza 11%, oscyluje 
on między 1,4% a 11%. Po trzecie zaś, stopień wyeksploatowania tego materiału też 
w większości przypadków nie przekracza podstawowej analizy tekstu, innymi słowy, 
brakuje ćwiczeń, które pobudzałyby dzieci do twórczego myślenia. Poniższa tabela 
obrazuje część moich obserwacji:

Tabela 1. Wykorzystanie legend w podręcznikach dla klasy IV oraz odniesienie do 
konkretnych punktów podstawy programowej 

Źródło: opracowanie własne

24  M. Nagajowa, Język polski. Polska mowa. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturalnego oraz do 
ćwiczeń w mówieniu i pisaniu dla klasy czwartej szkoły podstawowej, Warszawa 1997, s. 7.
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a) zbadane zostały w niektórych przypadkach także ćwiczenia, jednak w zdecy-
dowanej większości kształtują one zdolności językowe. Występują jedynie nieliczne 
przypadki, kiedy w treściach ćwiczeń wspomina się o bohaterach z legend albo wy-
korzystuje się ilustracje, które ich przedstawiają.

Warto wspomnieć, że porównano także dwie wersje podręcznika Jutro pójdę w 
świat, tj. pierwszą z 1999 roku oraz drugą z 2006. Jak widać autorzy przy opracowy-
waniu nowszej wersji uwzględnili przynajmniej jedną legendę, co wskazuje na ten-
dencję wzrastającą. Jednak nie w takim stopniu, żeby teksty tego gatunku stanowiły 
chociaż 20% tekstów. 

Legendę zazwyczaj wykorzystuje się wtedy, gdy utrwala się zdolność rozpoznawa-
nia gatunku, jak również podczas rozróżniania elementów fikcyjnych od elementów 
realistycznych. Mimo że ona często zawiera wartościowanie, a uwidacznia się ono, 
np. za pomocą kreacji bohatera pozytywnego i bohatera negatywnego25, to nie wy-
czerpuje się jej potencjału. Znamienną cechą tekstów o charakterze dydaktycznym 
jest struktura oparta na zasadzie kontrastu, ponieważ dzięki temu w łatwy i czytelny 
sposób można popularyzować określone postawy i oceny26. Prosta konstrukcja dzieła 
najlepiej dociera do dopiero co kształtującej się świadomości dobra i zła. Jednak wy-
korzystujące tę ambiwalencję zadania pojawiają się sporadycznie. Twórcy podręcz-
ników w zdecydowanej większości wykorzystują legendy, by doskonalić umiejętność 
odnajdywania w tekście wskazanych informacji dotyczących świata przedstawione-
go. Pytania bowiem na ogół odnoszą się do fragmentów utworu. Prezentuje to także 
poniższa tabela 2.

Tabela 2. Sposób wykorzystania legend w podręcznikach dla klasy IV w odniesie-
niu do zasadniczych części podstawy programowej

Źródło: opracowanie własne

25  Opozycja ta najlepiej obrazuje dziecku, co jest dobre, a co złe, więc w rzeczywistości będzie ono potrafiło 
oceniać. Poza funkcją edukacyjną realizuje się też funkcję wychowawczą. Obie najlepiej się krystalizują 
w tekście poprzez tworzenie pewnych modeli moralnych, norm postępowania, a także zasad światopoglą-
du, które autor pragnie przekazać odbiorcy. Zazwyczaj prezentuje je za pomocą bohatera pozytywnego, 
stanowiącego postać wzorcową, czyli aprobowaną przez autora postawą wobec życia. M. Głowiński, A. 
Okopień-Sławińska, J. Sławiński, dz. cyt., s. 58-59.

26  V. Wróblewska, Bajka nowelowa i legenda jako ludowe historie budujące, [w:] J. Ługowska, Ludowa 
bajka magiczna jako tworzywo literatury, dz. cyt., s. 46.
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Najwięcej interesującego mnie materiału, znajdowało się w kilku podręcznikach, 
m.in. w Oknie na świat27, ponieważ tam stanowił on 10% wykorzystanych tekstów. 
Ponadto autorzy tego podręcznika skorzystali z urozmaiconych form przekazu, mię-
dzy innymi komiksu, (tekst w dymkach pisany jest wierszem), notatki (ze Słownika 
mitów i tradycji kultury), artykułu. W Słowie na start28 natomiast, w drugim podręcz-
niku (konkurencyjnym do wyżej wspomnianego), występuje 7% materiału, a w tym 
wyróżnia się forma wiersza (w nim autor wylicza znane legendy), fotografie, herby 
miast, seria zatytułowana z legend regionu (dodatek). 

Znikoma liczba twórców podręczników uczyniła użytek z potencjału legend, a 
mianowicie z archaizmów. Tylko w Języku polskim 4 oraz w Oknie na świat występu-
ją zadania je wykorzystujące. W pierwszym z wymienionych podręczników, uczeń 
sprawdza: „Czy legenda napisana jest takim samym językiem, jakim posługujemy się 
obecnie? Wskaż słowa, których obecnie nie używamy”29, w drugim natomiast – samo-
dzielnie wyszukuje w słowniku słowa, jak np. „bodaj, onegdaj, lubo”30. Jednak żaden 
z wymienionych podręczników nie utrwala wiadomości o archaizmach ani też nie 
podejmuje tematu bardzo istotnego, jakim okazują się znaczenia tych słów. Mam na 
myśli nazwy zawodów ludzi dziś nie występujacych czy też przedmiotów, których 
obecnie się nie używa. Pozostałości po dawnych strukturach społecznych w legen-
dzie mogą stać się okazją do ich przybliżenia uczniom, ale pojawiające się, np. słowo 
kniaź, nie zostaje w jakiś ciekawy sposób przedstawione, ponadto, że wspomina się 
o nim w tekście.

Dla naszej kultury istotne okazują się przedchrześcijańskie zwyczaje, rytuały, po-
nieważ one świadczą o naszym słowiańskim rodowodzie. Tylko w podręczniku pt. O 
to chodzi! pojawia się następująca wzmianka: 

W legendzie o Wiśle jest mowa o zwyczaju puszczania wianków w przeddzień 
świętego Jana. Zgromadźcie jak najwięcej informacji na temat tego zwyczaju i nocy 
świętojańskiej.

Opowiedzcie w klasie o tym, czego się dowiedzieliście.
Podajcie źródła, z których korzystaliście31.
Z kolei w Oknie na świat, kiedy analizuje się legendę pt. Jak Piast kołodziej zasiadł 

na tronie w Kruszwicy, w której mowa o postrzyżynach32 w ogóle nie podejmuje się 
tego tematu. Ponadto w poleceniach pominięto również zasady gościnności, która w 
dawnych czasach, tj. „w pogańskiej Polsce była najświętszym prawem, obowiązkiem. 
Gość w dom, Bóg w dom – mówi stare przysłowie, a maluje ono wiernie, co czuł i 

27  W. Herman, E. Wojtyra, Okno na świat. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 4, Kielce 2011.
28  M. Derlukiewicz, Słowa na start! Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy czwartej 

szkoły podstawowej, Warszawa 2012.
29  M. Składanek, Język polski 4. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Kształcenie kulturowo-literackie, 

Gdynia 2012, s. 78.
30  W. Herman, E. Wojtyra, dz. cyt., s. 202.
31  T. Michałkiewicz, K. Mucha, Oto chodzi! Język polski. Podręcznik. Klasa 4. Część 2, Warszawa 2012, s. 

25.
32  „Właśnie (…) skończył lat siedem najstarszy syn Piasta. Była to dla rodziny bardzo ważna uroczystość, 

gdyż chłopiec z rąk matki przechodził pod opiekę ojca. W dniu urodzin dziecka obchodzono tak zwane 
postrzyżyny, to znaczy ojciec po raz pierwszy obcinał synowi długie włosy, nadawał mu imię i wzywał dla 
niego błogosławieństwa przodków”. W. Herman, E. Wojtyra, dz. cyt, s. 172.
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myślał każdy”33. Szkoda, że nie wyczerpano tego tematu, ponieważ wówczas nawet 
tłumaczenie polskiego przysłowia, mogłoby dla uczniów okazać się niezwykle fascy-
nujące.

Obok niepełnego wykorzystania materiału pojawia się także inny niezmiernie 
ważny problem. Został on już zasygnalizowany przez Danutę Jastrzębską-Golonkę34, 
kiedy badała wykorzystanie literatury o charakterze baśniowej również w klasie 
czwartej. W analizowanych podręcznikach wśród poleceń pojawiają się zdania typu: 
„Wymyśl i napisz krótką legendę o powstaniu węgla, ropy naftowej, żelaza”35, „Opo-
wiedz o wydarzeniach opisanych w legendzie. Wykorzystaj podane słownictwo”36. 
Jednak instrukcji, jak to zrobić niestety brakuje. Jedyną wskazówką w niektórych 
przypadkach stanowi plan wydarzeń sporządzany na podstawie legendy, np. w Ję-
zyku polskim 4 i Miedzy nami. W przeciwieństwie do innych podręczników, w tym 
ostatnim pojawiają się instrukcje:

Na podstawie planu opowiedz o wydarzeniach przedstawionych w legendzie. Za-
stosuj się do wskazówek.

Wykorzystaj zapisany wcześniej plan wydarzeń.
Staraj się mówić płynnie.
Unikaj powtarzania wyrazów oraz wtrącania zbędnych słów37.

W tym poleceniu nie podano, jak modulować głos. Na szczęście, przy okazji innej 
legendy w tym samym podręczniku pojawia się następujące ćwiczenie:

Wysłuchajcie ponownie utworu „Bursztynowa korona” i porozmawiajcie o tym, 
jakich sposobów użyła osoba czytająca legendę, by zaciekawić słuchaczy38.

Dzięki rozmowie na temat wykonania tekstu przez lektora, uczeń ma możliwość 
poznania strategii opowiadania, którą będzie mógł w przyszłości wcielić w życie.

Legendę także wykorzystuje się w celu kształcenia umiejętności tworzenia wła-
snych form wypowiedzi pisemnych, jak i ustnych. Na przykład na podstawie legendy 
uczniowie poznają, jak się tworzy: opis, notatkę. Oprócz tego uczą się wypowiadać 
własne zdanie na jakiś temat w trakcie dyskusji, jak również umiejętnej oceny. 

Poza standardowym wykorzystaniem legend w poprzednich przypadkach, zwró-
cić uwagę należy także i na te, które są w pewien sposób inne niż pozostałe. Wśród 
nich wymienić można Jutro pójdę w świat, czyli jedyny podręcznik, posługujący się 
legendą o cechach zgodnych z koncepcją Ewy Kosowskiej, Anny Woźniak i Ewy Fe-
reckiej, badaczek tego gatunku:

– bohater to święty lub błogosławiony,
– kompozycja oparta jest na schemacie biograficznym znanym ze zbiorów średnio-

wiecznych,
– wewnętrzna motywacja utworu preferuje myślenie religijne, wprowadza kate-

gorię cudu,
– tekst staje się ludową wykładnią prawd moralnych zakorzenionych w chrześci-

33  Tamże, s. 173.
34  D. Jastrzębska-Golonka, Baśń jako uniwersalne źródło wychowania językowego w edukacji polonistycz-

nej, [w:] Język a edukacja, s. 99-109.
35  M. Składanek, dz. cyt., s. 113. 
36  M. Derlukiewicz, dz. cyt., s. 138.
37  A. Łuczak, A. Murdzek, Język polski. Miedzy nami 4, Gdańsk 2012, s. 267.
38  Tamże, s. 269.



ARTICLES

156

jaństwie39.
Na podstawie legendy pt. O okrutnym wilku z Gubbio autorzy pokazują postać św. 

Franciszka, przy zestawieniu z notatką na temat Światowego Dnia Zwierząt. Jak wia-
domo odbywa się on w dzień jego imienin. Występują także polecenia, by wyróżnić 
trzy części tekstu, a następnie utworzyć komiks, czyli zadanie to z całą pewnością jest 
kreatywne. Oprócz tego uczniowie mają rozpoznać w tekście czasowniki i zwroty, 
toteż kształtuje się też językowo. Warto przytoczyć, jak poprzez następujące zada-
nie realizuje się cel wychowawczy: „Na czym polegała umowa między mieszkańcami 
miasta i wilkiem? Czego zobowiązywały się przestrzegać obie strony?”40. Dzięki temu 
ćwiczeniu, na przykład, uczniowie poznają, w jaki sposób należy rozwiązywać kon-
flikty.

Interesującymi ćwiczeniami jawią się także komparatystyczne, czyli takie, w któ-
rych zestawia się dwa teksty na zasadzie podobieństwa. Zadania tego typu występują 
w Oknie na świat wtedy, gdy porównuje się notatkę ze Słownika mitów i tradycji kul-
tury z legendą, w celu rozszyfrowania symboli, przy czym także kładzie się nacisk na 
cechy wzoru rycerza. Ponadto zwieńczeniem tej lekcji okazuje się projekt: „Zapla-
nujcie i zorganizujcie szkolny Dzień Rycerz. Jaki będzie jego przebieg? Jak zachęcicie 
kolegów do udziału w tej imprezie?”41. Zadanie to bez wątpienia zainteresuje dzieci, 
ale co najważniejsze – przy okazji jego organizacji, przypomną sobie, jakimi cechami 
odznacza się rycerz. W Słowie na start natomiast występuje porównanie fragmentu 
tekstu Grażyny Gałki-Ziółkowskiej pt. Legenda z reinterpretacją: „Porównaj powieść 
Stanisława Pagaczewskiego z legendą o smoku wawelskim. Podobieństwa i różnice 
zapisz w odpowiednich rubrykach tabeli”42. Teksty te porównuje się pod kątem ele-
mentów świata przedstawionego. Zadanie to doskonali umiejętność porównywania 
wiadomości, a także pokazuje nawiązania intertekstualne.

Kiedy mówi się o literaturze folklorystycznej, nie można zapomnieć o autorze 
doby romantyzmu, a mianowicie o Adamie Mickiewiczu, który w swoich tekstach od-
woływał się do ludowości. Stworzył on bowiem balladę (gatunek synkretyczny) pt. 
Pani Twardowska, niezwykle bogatą pod względem symboli. Pojawia się ona w trzech 
podręcznikach, tj. w Języku polskim 4, Języku polskim. Polska mowa, a także w Jutro 
pójdę w świat (1999). Mickiewicz, tworząc ten tekst, zainspirował się legendarną po-
stacią, mianowicie alchemikiem Twardowskim, który zawarł pakt z diabłem. Jak za-
uważyła Jolanta Ługowska: „nie ma chyba takiego regionu w kraju, gdzie nie byłoby 
opowieści z nim związanej”43. Toteż dzięki niemu można zestawić różne opowieści 
traktujące o pakcie z diabłem, o Twardowskim, a nawet o Łysiej Górze, najbardziej 
znanym z legend miejscem. Teksty, w których pojawia się walka o ludzką duszę i dia-
beł występuje w roli przegranego, zdaniem Doroty Biedak, ujawniają kompensacyjną 
i terapeutyczną rolę literatury, dzięki której dziecko na możliwość pokonania wła-
snych słabości i przezwyciężenie zła. Ponadto „diabeł nigdy nie zjawia się z własnej 

39  L. Podziewska, dz. cyt., s. 15.
40  H. Dobrowolska, Jutro pójdę w świat. Podręczniki do kształcenia literackiego i językowego dla klasy 

czwartej szkoły podstawowej, Warszawa 2006, s. 156. 
41  W. Herman, E. Wojtyra, dz. cyt., s. 197.
42  M. Derlukiewicz, dz. cyt, s. 234.
43  Por. J. Ługowska, Obraz diabłami różnych gatunkach opowieści ludowych, [w:] Diabeł w literaturze 

polskiej, red. T. Błażejewski, Łódź 1998, s. 5-6. 
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woli, najczęściej przychodzi do człowieka na jego osobiste żądnie”44, jak w wierszu 
Pani Twardowska. 

Podsumowanie
W każdym razie są jeszcze podręczniki, w których wykorzystuje się literaturę 

ludyczną. Co oznacza, że literatura odnosząca się do przeszłości nie została jeszcze 
całkowicie zapomniana, choć ilość jej występowania wskazuje na powolne jej zani-
kanie nie tyle w naszej pamięci, ile pokolenia, czasem nie mającego okazji jej poznać. 
Mimo że występują zadania, dzięki którym uczniowie, korzystając z różnych źródeł, 
odnajdują legendy dotyczące ich miejscowości, to ćwiczeń takich okazuje się stosun-
kowo mało. Wszystko zależy od podręcznika, na jakim bazują szkoły. W zdecydowa-
nej większości autorzy podręczników skupiają się na realizacji wymagań podstawy 
programowej, zamiast wykorzystywać także potencjał tekstów ludowych zarówno 
w podstawowy sposób, jak i ten niekonwencjonalny. Miejmy jednak nadzieję, że w 
niedalekiej przyszłości i oni odnajdą w tych tekstach cudowność i skarbnicę wiedzy, 
którą należy wykorzystać. 

Streszczenie:
Artykuł skupia się na wykorzystaniu legend w podręcznikach do nauki języka pol-

skiego w klasie IV. Legendę można uznać za gatunek stosunkowo młody, ponieważ 
jej powstanie się ma ścisły związek z pojawieniem się religii chrześcijańskiej. Język 
tekstów należących do literatury ustnej cechuje się występowaniem archaizmów 
oraz struktur stylistycznych, które wyszły już z użycia. Ponadto zawierają one opis 
rytuałów, świąt, które łączą się ze słowiańskim rodowodem. Teksty tego rodzaju sta-
nowią cenny materiał, ponieważ dzięki niemu można przybliżyć uczniom różnego 
rodzaju formy zarówno językowe, jak i kulturowe, które w dzisiejszych czasach nie 
występują.

Summary:
The taking advantage of legends in the patriotic education of elementary school 

learners in handbooks for Polish language education for the fourth grade
The article focuses on the use of legends in Polish language handbooks in class IV. 

Legend can be considered a relatively young species, because its coming into beingis 
is closely related to the emergence of the Christian religion. The language of texts be-
longing to oral literature is characterized by the occurrence of archaisms and stylistic 
structures that have already come out of use. In addition, they contain a description 
of rituals, holidays that connect with the Slavic pedigree. Texts of this kind are valu-
able material, because thanks to it, learners can be introduced to various forms, both 
linguistic and cultural, which do not exist today.
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44  W utworach dla dzieci postać diabła jest nośnikiem wartości moralnych i religijnych, co pozwala na reali-
zację celów dydaktycznych. D. Biedak, Pierwiastki kultury ludowej w literackich podaniach, legendach i 
baśniach polskich, [w:] Podanie – legenda w tradycji ludowej i literackiej, dz. cyt., s. 297-297.
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O starości kilka słów wstępnych
Można zastanowić się z czym powszechnie kojarzy się starość. Z pewnością po-

jawiłyby się w pierwszej kolejności konotacje mówiące o przemijaniu, traceniu sił 
życiowych, chorobach, niepełnosprawności, samotności. Ze starością kojarzy się 

przecież „jesień życia”, a więc umieranie – temat, który współcześnie próbuje być – 
kolokwialnie mówiąc – zamiatany pod dywan lęków, obaw, przywiązania do spraw 

i rzeczy materialnych. Słownik współczesnego języka polskiego definiuje starość 
następująco – „okres życia obejmujący lata po wieku dojrzałym do śmierci”1. Wyda-

je się również, że w dzisiejszych czasach nieustannego rozwoju technologii, pędu 
ku samorealizacji, doskonalenia się w każdej sferze życia, społeczeństwo próbuje 

eliminować nie tylko choroby czy niepełnosprawności (gdzie przykładem mogą 
być ruchy proaborcyjne), ale próbuje się za wszelką cenę przedłużać młodość i 

oddalać perspektywę tego, „co potem” (czego skutecznym przykładem są eutanazje 
dopuszczane w niektórych krajach). Norbert Pikuła dodaje też uwagę dotyczącą 

skupiania się na produktywności i kwestiach ekonomicznych stwierdzając, że „uj-
mowanie starości wyłącznie przez pryzmat ekonomiczno-gospodarczy powoduje, 

że niezwykle trudno jest funkcjonować osobom starszym w społeczeństwie «płyn-
nej zmiany», w coraz bardziej powszechnej «kulturze instant», wywołującej niejed-

nokrotnie obawy i lęk przed tym, co nowe, zmienne i nieprzewidywalne. Panujące 
trendy kulturowe oparte na «życiu tu i teraz», szybko, bez zastanowienia i refleksji 

nie są przyjazną rzeczywistością dla najstarszej grupy wiekowej”2.
Czy można wobec powyższych stwierdzeń kojarzyć starość z radością? Do czego 

miałaby ona nawiązywać, skoro osoby starsze otwarcie mówią o swoich problemach 

1  Starość, w: A. Sikorska-Michalak, O. Wojniłko (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, t. 2, Wydawnictwo 
Reader’s Digest Przegląd, Warszawa 1998, s. 350.

2  N.G. Pikuła, Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości, Oficyna  
Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015, s. 8.

„Starość – nie radość?” Transmisja 
międzypokoleniowa a współczesna 

dyskryminacja osób starszych w rodzinie.

Doktorantka Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w dyscyplinie na-ukowej nauki o rodzinie. 
Zainteresowania naukowe autorki skupione są wokół  poszukiwań badawczych z zakresu procesu kształtowania 
się tożsamości osobowej człowieka, rodzinnej transmisji międzypokoleniowej oraz systemowego spojrzenia na 
małżeństwo i rodzinę. Autorka publikacji naukowych i uczestniczka konferencji o tematyce psychologiczno-spo-
łecznej. Zawodowo związana z działalnością w obszarze wsparcia rodziny oraz pomocy społecznej.

 

 mgr Agata Majewska – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego w Opolu
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zdrowotnych, często zostają osamotnione, gdyż ich znajomi rówieśnicy odchodzą, 
małżonkowie w pewnym momencie umierają? Słyszy się również powiedzenie, że 

„starość, to się Panu Bogu nie udała”. Wydaje się jednak, że wszystko zależy od spo-
sobu postrzegania siebie w świecie, w relacjach z innymi, od udzielanego wsparcia 
w rodzinie i okazywanej miłości. Poza tym należy nadmienić, że mimo zauważalnej 

dyskryminacji osób starszych (nie tylko) w rodzinie, seniorzy zaczynają uaktywniać 
się w społeczeństwie, uświadamiając innym jednocześnie, że starość jako kolejny 

etap rozwoju, również wiąże się z pozytywnymi stronami i ma zasoby, z których 
można czerpać. Życie tzw. starego człowieka oznacza po prostu inne doświadczenia 

podejmowanych aktywności3. Alojzy Drożdż podkreśla, że „na pytanie: starość ra-
dosna czy smutna? – można by krótko odpowiedzieć: «I taka, i taka…». Smutna albo 

radosna może być nie tylko starość. Smutne albo radosne może być dzieciństwo, 
może być młodość i wiek dojrzały. Fundamentalnie jednak zależą nie tylko od «cza-

su», ile raczej od wychowania i głębi duchowej człowieka”4.
Renata Kowal zadaje w kontekście rozważań nad starością pytanie o prawo do 

bycia aktywnym. Przyjmuje ona, że „najczęściej przypisuje się je sprawnym fizycz-
nie, pięknym, pracującym kobietom i mężczyznom – oczywiście w odpowiednim 
wieku życia”5. Autorka zastanawia się, „czy przekroczenie pewnego progu wieko-
wego, przejście w stan «bierności» zawodowej sprzyja «ustawieniu» omawianej 

grupy społecznej w jasno określonej roli i przypisanie jej wyraźnych zadań (…)?”6. 
Wiele radości, o której wspomniano, można niewątpliwie osiągać dzięki poczuciu 

własnej wartości czy dzięki odniesieniu do wartości wyższych  
i do relacji międzyludzkich. Ponieważ treść artykułu odnosi się wprost do rodziny, 

należałoby na niej skupić uwagę w ramach rozważań nad znaczeniem seniorów we 
współczesnym świecie, gdyż „spojrzenie na człowieka starego bez odniesienia do 

rodziny, w której żyje byłoby niepełne”7.

Rodzinna transmisja międzypokoleniowa w świetle najstarszej generacji 
Transmisja międzypokoleniowa oznacza przekazywanie z pokolenia na poko-

lenie różnego rodzaju treści. Odnoszą się one co całościowej perspektywy życia 
danej rodziny wraz z uwzględnieniem osób już nieżyjących. Treścią takich prze-
kazów są konkretne słowa, cenione wartości, przestrzegane zasady, zachowane 

normy, ustalone granice wewnątrzrodzinne, pamiątki w postaci biżuterii czy książ-
ki, albumy ze zdjęciami, notatki, pamiętniki i wiele innych. Tak naprawdę treścią 

jest wszystko to, co znaczy. Należy brać też pod uwagę, że rodzina jest pierwszym 
miejscem, w którym zachodzi transmisja, ma ona więc najistotniejsze znaczenie dla 
rozwoju tożsamości osobowej. Nie można jednak wykluczać wpływów środowiska 

3  Por. tamże.
4 A. Drożdż, Starość radosna czy smutna? Aksjologiczne problemy starości, (w:) M.T. Kozubek (red.), Starość – 

nie radość? Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa, Księgarnia  
św. Jacka, Katowice 2013, s. 21.

5  R. Kowal, Prawo do „bycia” aktywnym – dylemat seniorów, (w:) M. Stawiak-Ososińska, A. Szplit (red.), 
Historyczno-społeczne aspekty starzenia się i starości, Agencja Reklamowa TOP, Kielce 2014, s. 227.

6  Tamże. 
7  J. Kurtyka-Chałas, Starość i jej oblicza. Wybrane psychologiczne aspekty funkcjonowania osób starszych, 

Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS, Lublin 2014, s. 33.
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zewnętrznego, a więc ciągłości historyczno-kulturowej, społeczności lokalnej czy 
regionu, z którego się pochodzi8. 

Niejednokrotnie przekaz rodziców oraz babć i dziadków różni się od siebie. 
Najczęściej łącznikiem między tymi dwoma pokoleniami są dzieci – dla których, z 

jednej strony rodzice są najważniejszymi osobami w życiu, a z drugiej – często oka-
zuje się, że największą nić porozumienia osiągają z babcią lub z dziadkiem. Wydaje 

się, że dobrym przykładem osiągania takiego porozumienia jest podejmowanie 
tzw. dialogu międzypokoleniowego. Zakłada on rzeczywiste spotkanie osób, a więc 

zaufanie, otwartość, zaangażowanie, współodczuwanie. Warto podkreślać rolę, jaką 
seniorzy spełniają w procesie transmisji między generacjami. Osoba starsza stano-
wi przecież żywą księgę historii, ważnych wydarzeń, mądrości i ogromu doświad-

czenia – a związku z tym – i słów do przekazania9.   
Osoby starsze w rodzinie często próbują przekazać młodszym pokoleniom to, 

czego nauczyły się w trakcie swojego życia. Babcie i dziadkowie niejednokrotnie 
pragną ustrzec swoje dzieci oraz wnuków przed popełnieniem podobnych błędów. 
Warto jednak zauważyć, że sposób komunikowania się jest odmienny od tego, jaki 

ma miejsce między rodzicami a dziećmi. Opowiadane historie rodzinne, wspomnie-
nia podczas spotkań z wnukami sprawiają, że seniorzy nawiązują z najmłodszą 

generacją bliskość emocjonalną. Jest to niewątpliwa okazja do zacieśniania się wię-
zi pomiędzy członkami w rodzinie. Należy dostrzec wartość najstarszej generacji 
we współtworzeniu atmosfery rodzinnej i dawaniu innym tego, czego kolejne po-
kolenia dać nie mogą, ze względu na odmienne doświadczenia, różnicę wieku czy 

odrębną rzeczywistość historyczno-społeczną10.
 Leokadia Szymczyk zaznacza, że seniorzy stają się tzw. nośnikami wartości 
w rodzinie. Wydają się być one kluczowe nie tylko dla poszczególnych członków 

– w ramach wzrostu osobowego – ale mają znaczenie dla kształtowania wspólno-
ty osób, życia rodzinnego. Samo już obcowanie z pokoleniem osób starszych jest 

wartością11. Autorka przyjmuje, że „w czasach «płynności i ciągłej zmienności» 
człowiek, a zwłaszcza młody, potrzebuje czegoś stałego, drogowskazu, który wy-

tyczy mu kierunek życia. Takim drogowskazem mogą być dziadkowie, którzy stoją 
na straży podstawowych wartości, takich jak: rodzina, Bóg wiara, praca, dobro, 

uczciwość”12. Należałoby w tym miejscu dodać, że seniorzy kojarzą się z bardziej 
pozytywnymi odniesieniami, niż wcześniej wyjaśniana starość czy człowiek stary. 

Osoby starsze, seniorzy kojarzą się właśnie z wymienionymi przez L. Szymczyk 
wartościami, jednak należy pamiętać, że nie zawsze wszyscy przedstawiciele oma-

wianej grupy wiekowej charakteryzują się właściwymi postawami oraz uznaną 
hierarchią wartości. Jest to jednak pewien ideał, któremu z pewnością bagaż do-

świadczeń oraz wiek dodają pewnej dostojności.

8  Por. A. Majewska, Rodzinna transmisja międzypokoleniowa w świetle teorii transgresji, (w:) „Fides et 
ratio” 2(30)2017.

9  Por. taż (A. Skruszewicz), Dialog międzypokoleniowy w relacji dziadkowie – wnuki,  
(w:), M.T. Kozubek (red.), Starość – nie…, s. 155-159.

10  Por. tamże, s. 157-162.
11  Por. L. Szymczyk, Rola dziadków w międzypokoleniowej transmisji wartości w rodzinie,  

(w:) M.T. Kozubek (red.), Starość – nie…, s. 170.
12  Tamże.
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Dyskryminacja osób starszych (w rodzinie)
Termin dyskryminować oznacza „pozbawiać kogoś należnych praw; szykanować, 

prześladować kogoś z powodu jego odmienności”13. Przy podejmowaniu rozważań 
nad sytuacją osoby starszej we współczesnym społeczeństwie oraz szukając moż-
liwych przyczyn dyskryminacji seniora – również w środowisku rodzinnym, upa-

truje się wielu czynników. Między innymi wskazuje się na zachodzące zmiany spo-
łeczne. Wówczas uwzględnia się jakość życia seniorów, ich rzeczywiste potrzeby. 

Szuka się także źródeł uzyskiwania poczucia sensu życia oraz radzenia sobie z nie-
uchronną problematyką samotności. Duże znaczenie ma w tym wypadku również 

przestrzeń edukacyjna, która skłaniać ma osoby starsze do podejmowania działań 
zmierzających do dalszego rozwoju, a właściwie uświadamianie im, że dalszy roz-

wój trwa i przede wszystkim – ma sens14. 
Do przykładu dyskryminowania osoby starszej w systemie rodzinnym można 

byłoby zaliczyć, m.in. sytuację seniora w chorobie, a więc: podejmowanie ważnych 
decyzji zdrowotnych za seniora, organizację dnia osobie starszej bez precyzyjnych 
ustaleń z nią, organizowanie kalendarza ważnych wydarzeń (wykluczanie seniora 

z przewidzianych imprez rodzinnych, spotkań okolicznościowych) z ignorowaniem 
codziennych – dotychczasowych – obowiązków osoby starszej, korzystanie z danych 

wrażliwych seniora, logowanie się do ważnych kont (np. bankowych), poznawanie 
haseł wbrew jego woli i tym samym pozbawianie prywatności, przemeblowywanie 

mieszkania – celem udogodnień – bez konfrontacji z opinią osoby starszej, ignorowa-
nie zdania seniora w codziennych lub kluczowo ważnych rozmowach  

rodzinnych, ubieranie i codzienne czynności higieniczne według uznania członków 
rodziny, a nie według potrzeb starszej osoby, rozmawianie o seniorze a nie z senio-

rem (trzeba byłoby dodać „o seniorze przy seniorze”), traktowanie nagłej sytuacji 
choroby seniora jako problemu dla rodziny, którą wówczas on sam zaczyna postrze-

gać jako rzeczywiste utrudnienie w codziennym życiu członków swojej najbliższej 
rodziny. Beata Zięba-Kołodziej wskazuje, że „opieka nad chorym seniorem w rodzinie 

to nie tylko czysto fizyczne czynności – przygotowywanie posiłków, podawanie le-
ków, zmiana pościeli i ubrania, sprzątanie, wykonywanie czynności pielęgnacyjnych 
itp. To także codzienne moralne dylematy, rozdarcie pomiędzy powinnością wobec 

bliskich a własnym egoizmem, wyborami «co» lub «kto» ważniejsze/ważniejszy, 
samotnością osób starych i osamotnieniem w działaniu opiekunów”15.

Podane zostały tylko przykłady, które uświadamiać mogą, jak wyglądają inne 
aspekty życia osoby starszej w rodzinie. Sytuacji kryzysowych, oprócz choroby jest 

przecież wiele. To także np. utrata bliskiej osoby z powodu śmierci czy chociażby 
przejście na emeryturę i porzucenie dotychczasowej rutyny dnia codziennego. 

Oprócz tego, to również „zrzucanie” swoich obowiązków na osoby starsze, do
których zaliczyć można opiekę nad wnukami. Zastanawiać mogą powody, dla 

których wymienione wyżej sytuacje w wielu rodzinach osób starszych rzeczywiście 
mają miejsce. Wyniki prowadzonych badań w obszarze obrazu kobiety starszej w 

 13  Dyskryminować, (w:) A. Sikorska-Michalak, O. Wojniłko (red.), Słownik współczesnego…, s. 213.
14  Por. N.G. Pikuła, Poczucie sensu…, s. 13-77.
15  B. Zięba-Kołodziej, Różnorodność przeżyć, jednorodność cierpienia – o problemach opieki  

w warunkach domowych nad osobami starszymi, (w:) M. Stawiak-Ososińska, A. Szplit (red.), Historyczno-
społeczne…, s. 192.
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wiedzy potocznej studentek pedagogiki, przeprowadzonych przez Joannę Łaszyn 
wskazały na interesujące stwierdzenie. Mianowicie okazało się, iż „w percepcji 

młodych dorosłych kobiet kobieta starsza przybrała postać «hybrydy» – jest stara, 
ale bywa piękna, i choć jest nieatrakcyjna oraz aseksualna, to jednak budzi zarów-
no pozytywne, jak i zdecydowanie negatywne emocje. Może dysponować wolnym 
czasem według własnego uznania, zarazem jednak nie powinna podejmować nie-

których aktywności”16. Zdaniem autorki  
„widoczna ambiwalencja może być wyrazem stosunku młodych kobiet do własnej 

starości i świadomości przemijania”17. Wydaje się, iż w tym zakresie nieocenione 
jest wychowanie w rodzinie, w którym jeśli obecna jest miłość, wzajemna troska 
czy poszanowanie innych, zakorzenić się powinna właściwa transmisja na temat 

traktowania – nie tylko seniorów, lecz ludzi po prostu.
Można przyjąć, że do dyskryminowania osób starszych przyczyniło się z pew-

nością zanikanie rodzin wielopokoleniowych, kulejący system opieki społecznej, 
emerytalnej i zdrowotnej, szerzący się indywidualizm, kult młodości czy sprawności 
a przy tym „kultura” śmierci (np. w kontekście wspomnianej już eutanazji). Rodzina 

– najmniejsza komórka społeczna a więc baza informacji o świecie – powinna być 
zaangażowana w uświadamianie swoich członków o możliwościach, jakie dane są 

człowiekowi na każdym etapie jego rozwoju. Zastanawiające jest jednak, jaka przy-
szłość czeka seniorów, którzy teraz reprezentują młode pokolenie, zaznajomione już 

z nowymi technologiami, wychowane w „wirtualnej rzeczywistości”. Ciekawi rów-
nież świadomość tych osób – w perspektywie przyszłości – na temat starzenia się, 
swoich praw i obowiązków, szans na integralny rozwój. Wydawać by się mogło, że 
istnieje możliwość, by ta przyszłość mogła być inna (w rozumieniu rzeczywistości 
przystępniejszej seniorom ze względu na sprawność poruszania się w świecie no-

woczesnych technologii). Jednak czy można mówić o zakorzenieniu wrażliwości na 
drugiego, empatii, bliskości, relacyjności w ogóle, jeśli dziś obserwuje się ich zanik?

Zakończenie.
Możliwe przeciwdziałanie?

Współczesną sytuację osoby starszej w rodzinie dobrze obrazuje moment, jakim 
jest choroba. Senior najczęściej traci wówczas kontrolę nad własnym życiem a po-

zostali członkowie rodziny ją przejmują. Jakby był gdzieś głęboko w społeczeństwie 
zakodowany strach przed starością, przed chorobą, przed niepełnosprawnością czy 

cierpieniem. Szczególnie zauważyć można, że w sytuacji, gdy do tej pory sprawna, 
samodzielna starsza osoba zachoruje czy zaniemoże – nagle wyklucza się jej obec-

ność i zdanie w kluczowych dla niej sprawach. Z pewnością wychowanie i edukacja 
stanowią płaszczyznę, która mogłaby zmieniać świadomość społeczeństwa na 

temat starzenia się. Społeczeństwo uczy się, jak wychowywać dziecko, jak rozwija 
się młody człowiek w poszczególnych fazach, jak wyglądają funkcje opiekuńczo-

-wychowawcze w rodzinie a zapomina o tym etapie życia, o którym rzeczywiście nie 
zawsze chce myśleć (więc może to niekoniecznie zapominanie tylko wypieranie?). 

16  J. Łaszyn, Starsza kobieta w wiedzy potocznej studentek pedagogiki, (w:), K. Mudyń (red.),  
W poszukiwaniu międzypokoleniowej transmisji wzorców zachowań, postaw i wartości, Wydawnictwo Adam 
Marszałek, Toruń 2013, s. 143.

17  Tamże.
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Wydaje się, że propozycji przeciwdziałania dyskryminowaniu osoby starszej w 
rodzinie jest wiele. W szkołach mogłyby być np. prowadzone zajęcia – może wła-
śnie w ramach wychowania do życia w rodzinie – o tym, jak zmienia się człowiek 

na przestrzeni czasu, na co należy zwracać uwagę, o czym pamiętać. Być może po-
służyłyby temu celowi treningi komunikacji interpersonalnej czy scenki rodzajowe, 

by angażować już młodych ludzi – niezależnie od ich aktywności czy pozytywnych 
doświadczeń wyniesionych z domu rodzinnego – w pewne wolontariaty na rzecz 

osób starszych. Niestety wychowanie do życia w rodzinie tylko w niewielkim pro-
cencie jest wypełnione właściwą treścią – a przypuszcza się, że tematów starości 
się i tak szczegółowo nie porusza. Pożądane byłyby również kampanie społeczne 

organizowane np. przez Wydziały Polityki Społecznej na temat codzienności senio-
rów lub o transmisji międzypokoleniowej, sile przekazu między młodymi i starymi. 

Zamiast innych, niekoniecznie niezbędnych treści czy natłoku reklam (również 
prezentujących stereotypowy obraz osób starszych18) w telewizji, można byłoby 

posłuchać wypowiedzi seniorów o tym jak się czują, co ich boli, czego potrzebują. 
Zauważa się jednocześnie, że seniorów „zamyka się” (lub być może sami wybie-
rają taką drogę) w lokalnych grupach wzajemnego zainteresowania i – owszem 

– próbuje organizować ciekawe zajęcia, umieszcza w strukturze uniwersyteckiej19 
a jednak niewielu orientuje się, co znaczy szacunek, odpowiedzialność, troska, 

współbycie z osobą starszą. Seniorzy często spędzają swój czas w odniesieniu do 
perspektywy „co potem?”, „co po śmierci?”.  

W związku z tym uaktywniają się w sferze religijnej, chodzą do kościoła, angażują 
się w pomoc parafialną. Może dobrym pomysłem byłoby dopuszczenie na nie-

których niedzielnych kazaniach seniorów do głosu? Mogliby pokazać się szerszej 
społeczności, opowiedzieć o swoich pasjach, o życiu, doświadczeniach. Interesujące 

byłyby także wystawy prac rękodzielniczych, np. w muzeach – w końcu seniorzy 
zaczynają często przecież realizować swoje pasje właśnie w wieku starszym. Nie-

wątpliwie stanowiłoby to przyczynek do podejmowania dyskusji na szerszym polu 
a przede wszystkim służyłoby integracji pokoleń. Oczywiście  

potrzebni są ludzie, chęci oraz środki materialne i pieniężne na realizację wyżej 
wymienionych propozycji. Mówi się, że tylko w rodzinie wystarczą ludzie. Dlatego 

też od niej należałoby najpewniej zacząć. 

Streszczenie
Rozpatrując zagadnienie rodzinnej transmisji międzypokoleniowej, należy mieć  

na uwadze współczesny obraz starzenia się społeczeństw i tym samym – szczegól-
ne miejsce seniorów w rodzinie. Powszechnie ważną rolę przypisuje się babciom 

18  Por. J. Ginter, Językowy obraz starości i starzenia się w reklamie telewizyjnej, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.

19  Olga Jabłonko stwierdza za andragogami i gerontologami, iż „w wypadku osób starszych instytucje edu-
kacyjne uzupełniają to, czego nie zapewnia im współczesna rodzina, zajęta z reguły wyłącznie własnymi 
problemami, a mianowicie zaspokajają one jedną z ważniejszych potrzeb jednostek, czyli potrzebę kontaktu z 
drugim człowiekiem. Osoba istnieje wówczas, gdy zwraca się ku drugiemu człowiekowi i tylko przez drugiego 
człowieka może poznać i odnaleźć siebie”. O. Jabłonko, Edukacja  
w życiu seniorów, (w:) M. Makuch, D. Moroń (red), Osoby starsze w społeczeństwie – społeczeństwo wobec 
osób starszych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 101.
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i dziadkom, gdzie obserwuje się ich zwiększony udział w wychowaniu i opiece 
nad wnukami. W dostępnych badaniach oraz literaturze przedmiotu wskazuje się, 

m.in. na wdzięczność za znajomość dziejów rodziny czy wpojenie zasad moralnych 
i przekazaną wiarę religijną. Zaznacza się przy tym, że „wspomnienia najczęściej 

przekazywane są przez najstarsze pokolenie, pokolenie dziadków” a „najważniej-
szą rolę w procesie transmisji międzypokoleniowej spełnia babcia, która jest prze-

kazicielką historii rodzinnych i strażniczką tradycji”. Jednocześnie jednak,  
coraz częściej stwierdza się też występowanie zjawiska dyskryminacji osób 

starszych w rodzinie. Warto więc przyjrzeć się rzeczywistemu kontekstowi oraz 
uwarunkowaniom procesu rodzinnej transmisji międzypokoleniowej z uwzględnie-

niem – szeroko rozpatrywanej – starości. 
Słowa kluczowe: starość, rodzina, przekazy generacyjne, transmisja międzypo-

koleniowa, dyskryminacja. 

Summary  
“Age is a heavy burden?” Intergenerational transmission and contemporary discri-

mination of older people in the family
When considering the issue of family intergenerational transmission, one should 
bear in mind the contemporary image of the aging of societies and, therefore, the 

special place of seniors in the family. Grandmothers and grandparents are univer-
sally important where their increased participation in the upbringing and care of 

grandchildren is observed. Available research and literature on the subject indicate, 
among others, gratitude for knowing the history of the family or for instilling moral 

principles and for transferring religious faith. It is emphasized that “memories are 
most often transmitted by the oldest generation, the generation of grandparents” 
and “the most important role in the process of intergenerational transmission is 

fulfilled by a grandmother who transmits family stories and is the guardian of the 
tradition”. At the same time, however, the occurrence of discrimination against ol-

der people in the family is more and more often observed. So, it is worth to look at 
the real context and determinants of the process of family intergenerational trans-

mission including - broadly considered - old age.
Key words: old age, family, generational messages, intergenerational transmis-

sion, discrimination. 
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1. Postawienie problemu
Macierzyństwo przedstawia się jako specyfika kobiecej istoty, która wychodzi 

poza biologiczną sferę urodzenia dziecka. Można powiedzieć, że jest to proces skła-
dający się z aspektów biologicznych, psychicznych oraz emocjonalnych. które wza-
jemnie oddziałują na siebie. Kobieta pełni rolę matki przez całe życie dziecka oraz 
ma znaczący wpływ na budowanie jego relacji z otoczeniem. Pozytywne relacje z 
otoczeniem jakie nawiązuje dziecko są do pewnego stopnia zapożyczone przez rela-
cję dziecka do matki. Dlatego tak istotne jest, aby relacja między dzieckiem a matką 
rozwijała się pomyślnie.

Ostatnie dziesięciolecia ukazują wyraźne przemiany zachodzące w sferze ekono-
micznej, politycznej, a zwłaszcza społeczno-kulturowej, co w konsekwencji dopro-
wadziło do przekształcenia się dominującego układu na koncentracje wokół kultu 
autonomii jednostki, pluralizmu, liberalizmu i indywidualizmu. Polskie społeczeń-
stwo akcentuje mocne oddanie tradycyjnym wartościom rodzinnym1. Nie oznacza to 
jednak, że polskie społeczeństwo jest wolne od problemów związanych z rodziną. 
Ilość rozwodów powoduje, że można śmiało powiedzieć, iż stoimy przed poważnym 
kryzysem rodziny. W tym aspekcie powstaje zasadnicze pytanie, co z dziećmi po roz-
wodzie rodziców? Co zrobić, aby rozpad małżeństwa nie spowodował zbyt dużych 
strat wśród dzieci, które przecież niczym nie zawiniły, a często muszą ponosić kon-
sekwencje błędów dorosłych. Trzeba przyznać, że problem rodzin stał się dla współ-
czesnej teologii sprawą niecierpiącą zwłoki. W kierunku rozwiązania problemów 
współczesnych rodzin idzie adhortacja apostolska papieża Franciszka Amoris leatitia, 
która wzbudza ogromne emocje wśród teologów. Kontrowersje skoncentrowane są 
głównie wokół problemu dopuszczenia do komunii świętej osób, które żyją w no-
wych związkach, a mają za sobą nieudane małżeństwa. Wielu ludzi kościoła uważa, 
że dopuszczenie ich do sakramentów wprowadza zamęt w życie wspólnoty kościel-
nej. Niestety w dyskusji dotyczącej ewentualnego dopuszczenia do komunii świętej 

1  Por. A. Mitręga, Od rodziny posttradycyjnej do postmodernistycznej - współczesne modele relacji rodzin-
nych, E. Jurczyk-Romanowska, L. Albański (red.), [w:] Wychowanie w rodzinie. Współczesna rodzina w 
sytuacji zmiany, t. III, Jelenia Góra 2011, s. 56.

Problem zranienia i uleczenia wśród kobiet 
i dzieci pozostających w tak zwanych 

sytuacjach „nieregularnych”.

Magister teologii i magister nauk o rodzinie. Obecnie doktorantka w Katerze Nauk o Rodzinie na Wydziale Teologii 
UWM w Olsztynie. Zainteresowania naukowe: religie afochrześcijańskie, synkretyzm religijny, nowe ruchy religijne, 
współczesna religijność i pobożność.

 mgr lic. Ewelina Mączka - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 



ARTYKUŁY

169

osób rozwiedzionych prawie nikt nie zwraca uwagi na dobro dziecka, co wydaje się 
być sprawą priorytetową. Po rozwodzie rodziców dobro kobiety i dzieci powinno być 
najważniejsze. Jak wspólnota Kościoła, czyli wszyscy ludzie, którzy poważnie traktu-
ją przesłanie miłosierdzia Bożego, powinni odnieść się do tego problemu? W dużej 
mierze analizy tego artykułu będą próbą odpowiedzi na to pytanie. Nie chodzi bo-
wiem tylko o szczęście kobiet, ale również o zbawienny spokój i warunki do rozwoju 
dla dzieci, pochodzących z rozbitych rodzin.

2. Istota i wymiar macierzyństwa
Macierzyństwo stanowi niekwestionowaną wartość w kulturze europejskiej. 

Postrzega się je jako formę „służby”, zawierającej w sobie wiele wyrzeczeń oraz 
trudów, przez co zasługuje ono na szacunek i podziw. Macierzyństwo określa się 
jako istotę kobiecości oraz jej najważniejszą rolę, gdyż tylko kobieta ma możliwość 
wydania dziecka na świat. Natomiast mężczyzna pełni inną rolę, gdyż wprowadza 
on dziecko w sferę społeczną (publiczną). Szczęśliwe dzieciństwo oraz prawidłowy 
rozwój człowieka jest możliwy dzięki miłości obdarowanej przez rodziców, która 
stanowi najważniejszą potrzebę. „Cnoty mające swe korzenie w macierzyństwie po-
zostają w cieniu, na marginesie całokształtu duchowego dorobku ludzkości, podczas 
gdy wartości symbolizujące ojca i ojcostwo są stałym wyznacznikiem moralności”2. 
Europejska kultura sprowadza metaforę ojcostwa do prymatu rozumu oraz męskich 
wartości. Natomiast: „wolność i równość, szczęście i bezwarunkowa afirmacja życia 
są głównymi zasadami kultury zogniskowanej wokół postaci matki”3.

W macierzyństwie można wyróżnić sferę biologiczną, która powiązana jest z isto-
tą dawania życia oraz duchową. Gdy poruszamy kwestie macierzyństwa duchowego, 
wówczas należy zaznaczyć, że jest ono obecne wyłącznie w świecie ludzi, gdyż zwie-
rzęta posiadają jedynie instynkt macierzyński. Natomiast kobieta-matka w relacji z 
dzieckiem włącza jeszcze ducha, który relacji nadaje sens miłości. To poprzez miłość 
człowiek jest zdolny do odnalezienia swojego powołania, zaś kobieta jest powołana 
do macierzyństwa, które „tkwi w centrum fenomenu człowieka”4. Niemniej z macie-
rzyństwem wiąże się zarówno poświęcenie jak i ryzyko. „Macierzyństwo przypo-
mina rodzaj sakramentu. Jest bowiem znakiem stwórczej miłości Bożej, miłość tę 
w sobie zawiera i przekazuje ją stwarzanej istocie”5. Często macierzyństwo sprowa-
dzane jest do doświadczenia ciała, czyli z rzeczywistością zewnętrzną, mianowicie 
z porodem, karmieniem oraz opiekę nad dzieckiem. Jednak macierzyństwo stano-
wi o wiele głębsze zjawisko niż sama troska o fizjologię niemowlęcia czy dziecka. 
Edyta Stein akcentowała, że kobieta jest obdarzona macierzyństwem w fizycznym 
wymiarze, dzięki następującym darom: intuicyjnego poznania konkretu oraz życia, 

2  D. Łamejko, Macierzyństwo jako wartość filozoficzna i moralna, „Etyka” nr 36, 2003, s. 193.
3  E. Fromm, Bachofena odkrycie matriarchatu, [w:] idem, Miłość, płeć i matriarchat, przeł. B. Radomska, 

Poznań 1999, s. 18. 
4  G. Maslennikowa, Skradzione macierzyństwo, [w:] Międzynarodowy Kongres O godności macierzyństwa, 

Warszawa 1998, s. 181.
5  Cz. Bartnik, Próba teologii o matce kapłana, [w:] H. Weryński, Sylwetki matek kapłanów, Poznań-War-

szawa 1981, s. 700; A. Skreczko, Kobieta jako wychowawczyni, E. Ozorowski, R. Cz. Horodeński (red.), 
[w:] Kobieta Etyka Ekonomia, Białystok 2009, s. 244.
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a szczególnie osobowości człowieka. Dlatego istotną cechą kobiecej osobowości jest 
rozbudowana zdolność empatii, która umożliwia jej możliwość dosięgnięcia głębi 
drugiego człowieka6. W posłannictwie kobiety umieszczona jest miłość matki, która 
jawi się jako jedna z „najbardziej trwałych więzi międzyludzkich”7. Macierzyństwo 
zawiera w sobie troskę matki o dziecko, miłość, ciepło oraz jest centrum, które prze-
kazuje i uczy uczuć, wartości i wzorów zachowania panujących w danym kręgu kul-
turowym. Ponadto dziecko uczy się od matki „całokształtu człowieczeństwa”8, po-
nieważ trwała wieź między matką a dzieckiem jest źródłem międzypokoleniowego 
przekazu „tego co najbardziej ludzkie, co zawiera się w istocie człowieczeństwa”9. 

Znaczącą rolę odgrywa tutaj miłość, którą matka obdarza dziecko, gdyż „miłość 
matki jest szczęściem, jest spokojem, nie trzeba jej zdobywać, nie trzeba na nią za-
sługiwać. Jeśli istnieje, jest błogosławieństwem, jeżeli jej nie ma, wydaje się, że całe 
piękno uszło z życia”10. 

Macierzyństwo określa się jako specyficzną wieź międzyludzką, która zawiera w 
sobie wymiary: biologiczny, psychiczny oraz społeczny. Pierwszy z nich dotyczy sfery 
biologicznej i odnosi się do faktu, że „dziecko zostaje poczęte w organizmie matki i 
przebywa w nim w pierwszym okresie swojego życia i rozwoju. Dlatego więź matki z 
dzieckiem jest naturalnie pierwotną przed więzią ojca z dzieckiem”11 oraz „dla więzi 
matki z dzieckiem duże znaczenie ma to, że organizm poczętego dziecka połączony 
krwioobiegiem z jej organizmem stanowi z nim jedność biologiczną, współuczestni-
czy we wszystkich sferach fizjologicznych organizmu matki, korzysta ze wszystkich 
czynników jej zdrowotnego dobrostanu i narażone jest na skutki zaburzeń jej zdro-
wia”12. Co więcej, przeżywane przez kobietę emocje są odczuwane także przez dziecko 
oraz warunkują jego przyszłą predyspozycję do określonego odbierania otoczenia13. 
Na gotowość kobiety do macierzyństwa wpływa wiele czynników, w tym osobowość, 
zwłaszcza sfera emocjonalna, doświadczenie wywodzące się z rodzinnego środowi-
ska, przyjęty system wartości oraz wyznaczone cele życiowe.

Psychiczny wymiar macierzyństwa jest połączony z biologicznym, ponieważ już od 
poczęcia powstaje więź matki z dzieckiem. Czasem więź ta może narodzić się szybciej, 
gdy kobieta pragnie dać nowe życie. Od pierwszych chwil powołania nowego życia 
więź między matką a dzieckiem umacnia się i wzbogaca. Opieka nad dzieckiem w jego 
pierwszych miesiącach życia dodatkowo wzmacnia więź macierzyńską, natomiast 
u dziecka powstaje zaczątek emocjonalności14. Bliskość matki zapewnia dziecku po-
czucie bezpieczeństwa, tak istotne w pierwszym okresie jego życia. Niemniej miłość 
otrzymywana od matki jest potrzebna człowiekowi niezależnie od wieku. 

6  Por. E. Stein, Kobieta. Jej zadania według natury i łaski, przeł. I. Adamska, Pelplin 1999, s. 140.
7  A. Maciarz, Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych, Warszawa 20004, s. 9.
8  Tamże. Por. Kornas-Biela, 1999. 
9  A. Maciarz, Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych, s. 9.
10  E. Fromm, O sztuce miłości, Warszawa 1971, s. 60.
11  A. Maciarz, Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych s. 10.
12  Tamże.
13  Por. J. Rembowski, Rodzina jako system powiązań, M. Ziemska (red.), [w:] Rodzina i dziecko, Warszawa 1980, s. 134.
14  Por. D. Winnicott, Dzieci i ich matki, Warszawa 1994; A. Blaim, Biomedyczne problemy rozwoju dziecka, 

A. Ziemska (red.), [w:] Rodzina i dziecko, Warszawa 1979.
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Miłości macierzyńskiej nie da się zastąpić ani zaspokoić materialnymi dobrami. Na 
przekór wszelkim zamianom zachodzącym w ponowoczesnym społeczeństwie, naj-
ważniejszym i najcenniejszym posłannictwem kobiety jest zostanie matką, a następ-
nie obdarzenie dzieci miłością. 

Wymiar społeczny jest trzecią sferą więzi macierzyńskiej, która charakteryzuje 
się tworzeniem społecznej roli matki względem dziecka. Rola matki posiada charak-
ter formalny oraz zależy od danego społeczeństwa bądź grupy społecznej, w której 
odgórnie zostały określone pewne przywileje, odpowiedzialność oraz normy zacho-
wania15. Rola kobiety jako matki jest uwarunkowana zarówno cechami osobowości 
jak i całokształtem sytuacji życiowej. Należy zaznaczyć, że akceptacja przez kobie-
tę roli matki stanowi indywidualny proces jej tworzenia, a nie jednorazowy akt. W 
procesie tym ważne są zarówno cechy osobowe matki jak i jej pozycja społeczna. 
Wszelkiego rodzaju problemy mogą spowodować kryzys w procesie tworzenia się 
macierzyńskiej roli kobiety. W kryzysie małżeńskim załamana zostaje harmonia w 
rodzinie, co przekłada się bezpośrednio na dobro dzieci. Pora zatem zająć się macie-
rzyństwem po rozwodzie. 

3. Macierzyństwo po rozwodzie 
Jak to zostało powiedziane, samotne macierzyństwo jest jednym ze znamion 

ponowoczesnego społeczeństwa. W literaturze naukowej samotne macierzyństwo 
charakteryzuje sie jako „co najmniej dwupokoleniowe niepełne struktury rodzin-
ne (o charakterze biologicznym, biologiczno-prawnym lub prawnym –w przypadku 
adopcji), które cechuje długotrwała lub trwała deformacja struktury partnerskiej i 
pokoleniowej, generująca osamotnienie matki w podejmowaniu większych decyzji, 
o różnej ważności życiowej, w stosunku do siebie i dzieci oraz wymóg wyłącznej 
odpowiedzialności za losy młodszego pokolenia”16. 

Powyższa definicja wskazuje na skrajną samotność kobiety, która nie mając 
wsparcia, musi przeżywać odpowiedzialność i trud macierzyństwa w pojedynkę. 
Taki sposób przeżywania macierzyństwa zakłada zbyt wielkie obciążenie kobiety i 
w rezultacie sprawia, że jej szansa na zdobycie wyższej pozycji społecznej maleje. Z 
kolei te matki, które wychowują samotnie dzieci, a posiadają wysoki standard mate-
rialny i społeczny bardzo często muszą pracować wiele godzin dziennie, co sprawia, 
że tracą kontakt z dziećmi i w rezultacie dzieci w takiej rodzinie nie mają w zasadzie 
relacji z żadnym z rodziców.

W ponowoczesnej przestrzeni publicznej rozwód staje sie jednym z codziennych 
doświadczeń Polaków, co prowadzi do rozpadu struktur rodzinnych. Definicja roz-
wodu w prawie rzymskim brzmi następująco: „czynność czysto-prawna, dokonana 
bez uczestnictwa organów państwowych, bez obowiązku badania przyczyn i skut-
ków rozejścia się małżonków”17. W ponowoczesnym społeczeństwie rozwód kojarzy 
sie nade wszystko z rozerwaniem więzi międzyludzkich, oddaleniem się małżon-

15  Por. A. Maciarz, Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych, s. 15.
16  M. Trawińska, Rodziny niepełne i wielodzietne, Warszawa 1996, s. 10.
17  K. Kolańczyk., Prawo rzymskie, Warszawa 2001, s. 232.
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ków od siebie oraz z rozbiciem rodziny. Małżeństwo kończy się wyrokiem sądu oraz 
podziałem opieki nad dziećmi18.

Rodzina to podstawowa komórka społeczna oraz pierwsze i najważniejsze śro-
dowisko wychowawcze dla dziecka. Stąd jej rozpad stanowi bardzo trudną sytuację 
do zaakceptowania i sprawia wiele cierpień. Rozejście się rodziców jest niezwykle 
bolesnym doświadczeniem dla dziecka i wywiera wpływ na jego osobowość19. Nie-
stety rodziny z jednym tylko rodzicem, stanowią dzisiaj znaczną część ponowocze-
snego społeczeństwa. 

W literaturze naukowej rodzinę z jednym rodzicem najczęściej określa się jako 
samotne macierzyństwo (przewaga w społeczeństwie samotnych matek20, samotni 
ojcowie to rzadkość), które ostatnimi czasy zostało zastąpione terminem rodziny 
monoparentalnej21. Rodzina takie stanowią jednorodne zjawisko w ponowoczesnej 
przestrzeni społecznej. Jednakże rodzin taki co roku przybywa, gdyż „w Europie mi-
nionych dwudziestu lat liczba dzieci wychowywanych przez jednego z rodziców nie-
mal potroiła się. Większość rodziców w pojedynkę wychowujących dzieci stanowią 
kobiety, choć też jest niewielka - stale jednak rosnąca - liczba pojedynczych ojców”22. 
W opinii społeczeństwa kobieta rozwiedziona oraz samotnie wychowująca dziecko 
jest postrzegana negatywnie i nadaje się jej gorszy status. Przede wszystkim matki 
samotnie opiekujące się dzieckiem/dziećmi znajdują sie w dużo trudniejszej sytu-
acji materialnej. Po rozwodzie następuje obniżenie poziomu materialnego rodziny, 
gdyż odchodzi pensja męża. Poza tym kobieta po rozwodzie samotnie wychowują-
ca dziecko jest narażona na duże obciążenie psychiczne przez całą sytuację rozwo-
dową, jak i przez problemy wychowawcze, które mogą wystąpić. Samotna matka 
jest pozbawiona wsparcia męża, zostaje sama z problemami i musi podjąć ogromny 
wysiłek, ażeby poprawić status materialny rodziny23. Oprócz tego kobieta po rozwo-
dzie czy też w trakcie rozwodu ponosi znaczne straty w sferze emocjonalnej. Roz-
wód niemal zawsze jest dla kobiety poczuciem porażki w życiu osobistym. Kobiety 
znacznie bardziej odczuwają sytuację rozwodu, doszukując się winy po swojej stro-
nie. W konsekwencji bardzo często proces efektywnego radzenia sobie w okresie 
porozwodowym staje się dla nich szczególnie trudny24. Rodziny samotnych matek 
często ulęgają wielu próbom i ograniczeniom. Należy zwrócić uwagę, że kobiety ta-
kie wkładają ogromny wysiłek w życie rodzinne, poświęcają się oraz rezygnują z 
siebie na rzecz dzieci25.

Współcześnie samotne matki mogą uzyskać pomoc specjalistyczną, w tym po-

18  Por. K. Jabłoński, Rozwód, jak go przeżyć? Warszawa 2000,s. 6.
19  Por. H. Cudak, Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych, Toruń 2003, s.33. J. Pielkowa, Rodzina 

samotnej matki jako środowisko wychowawcze, Katowice 1983, s. 49.
20  Szacuje się, że w Polsce samotnie wychowujących matek dzieci jest blisko dwa miliony.
21  Por. K. Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków 2002, s.124.
22  S. Kawula, Kształt rodziny współczesnej. Szkice familiogiczne, Toruń 2006, s. 43.
23  Por. Tamże, s. 487-488.
24  Por. M. Piotrowska, Macierzyństwo po rozwodzie. Szanse i zagrożenia, „Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, nr 

1(5), 2014, s. 167, Por. C. Czabała, Ten, który odszedł, A. Podhorecka (red.), [w:] Mieć dziecko czy by matką? 
Czy sie rozwodzić? Co po rozwodzie, Warszawa 2004. 

25  Samotne matki często rezygnują ze swojego wolnego czasu, swoich przyjemności, aby lepiej wypełniać obo-
wiązki rodzicielskie oraz poświęcają się pracy.
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rady prawne, konsultacje, warsztaty dla osób rozwodzących się lub w trakcie roz-
wodu. Również mogą starać się o pomoc w postaci zasiłków pieniężnych, odzieży, 
środków chemicznych czy żywności26. Nie jest to jednak pomoc, która byłaby na tyle 
skuteczna, aby uleczyć zranienia powstałe w wyniku nieudanego małżeństwa oraz 
okresu związanego z czasem rozwodu. Posiadanie potomstwa, często małych dzie-
ci, może być dużym utrudnieniem dla samotnej matki, a trauma i potępienie, które 
często płyną od społeczeństwa nie ułatwiają jej życia. W określonych sytuacjach 
kobiety i mężczyźni po rozwodzie, będący w nowych związkach mogą liczyć na 
nowe wymiary pomocy Kościoła katolickiego. Chodzi przede wszystkim o wymiar 
duchowy i sakramentalny, otwarty dla tych osób, które po czasie rozeznania i 
pokuty, powracają nieraz po wielu latach do życia sakramentalnego.

4. Przełom w podejściu do rozwiedzionych. Adhortacja Amoris leatitia
Kościół od wieków promuje małżeństwo i rodzinę. Zwłaszcza ostanie dziesięcio-

lecia obfitują w dokumenty Magisterium Kościoła, których ranga jest wysoka. Nie-
przypadkowo też Jan Paweł II nazywany jest papieżem rodzin. Bardzo dużo uwagi 
poświęcił on zagadnieniom związanym z rodziną i małżeństwem. Wystarczy w tym 
miejscu przywołać jego cykliczne katechezy Mężczyzną i niewiastą stworzył ich27 
oraz syntezę nauki Kościoła na temat rodziny - Familiaris consortio28. Jeszcze jako 
kardynał Karol Wojtyła opublikował swoje dzieło poświęcone życiu w małżeństwie 
Miłość i odpowiedzialność29.

Podobnie jak w przypadku Jana Pawła II papież Franciszek wskazuje na niero-
zerwalność małżeństwa30. Jest to bowiem cecha każdego małżeństwa katolickiego. 
Wzorem dla chrześcijańskich małżeństw pozostaje wciąż przywołany przez św. 
Pawła obraz relacji Chrystusa i Kościoła31. Podobnie jak Chrystus oddaje samego sie-
bie za Kościół tak też potrzeba aby małżonkowie byli gotowi służyć sobie zwłaszcza 
w trudnościach i cierpieniu (Ef 5 25-32)32. 

Przywołany ideał małżeński nie może być jednak wyłącznym i jedynym przed-
miotem nauczania i troski Kościoła. Niektóre związki między kobietami i mężczy-
znami, chociaż dość znacznie odbiegają od tego ideału, to jednak realizują go częścio-
wo i analogicznie33. Dlatego nie można uznawać tych związków jako pozbawionych 
elementów miłości i wzajemnego poświęcenia. Zadanie Kościoła polega nie tylko 
na promowaniu ideału małżeńskiego, ale również na dostrzeganiu i rozeznawaniu 

26  Por. S. Rydz, Psychologiczne skutki samotnego macierzyństwa, I. Janicka (red,), [w:] Rodzice i dzieci w różnych 
sytuacjach rodzinnych, Kraków 2010, s. 160.

27  Por. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Lublin 1999.
28  Por. Jan Paweł II, Familiaris consortio, 22.XI.1981.
29  Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986.
30  Por. Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II do pracowników i adwokatów Trybunału Roty Rzymskiej, 

Watykan 1 luty 2001.
31  Por. Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris consortio, Rzym 1981, nr 13.O trynitarnym aspekcie wspólnoty ludz-

kiej, por. A Czaja, Kościół jako communio, „Pastores”, 12 (3) 2001, s. 13-14.
32  Por. J. Maniparambil, Cztery strumienie miłości, tłum. K. Polak, Częstochowa 2016, s. 134.
33  Por. Franciszek, Adhortacja Amoris leatitia, Rzym 2016, nr 292.
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trudnych sytuacji, w których znajdują się związki nieregularne34. Należy przy tym 
pamiętać, że Kościół nie należy do tych, którzy spełniają określone warunki moralne 
i są uznawani za prawych, ale jest on raczej szpitalem polowym, gdzie dochodzą do 
zdrowia ludzie zranieni przez życie35. Należy umożliwić rannym leczenie we wspól-
nocie i jedności wszystkich członków Kościoła. 

Nie może być bowiem mowy o ekskomunice rozwiedzionych. Powinni być oni 
przyjęci do wspólnoty i obdarzeni współczuciem i troską. Sytuacja taka sprawi, że 
dzieci rozwiedzionych rodziców będą miały szanse na znalezienie prawdziwych do-
mów. Trzeba pamiętać, że są to dzieci pokrzywdzone i zranione w rodzinach, które z 
różnych przyczyn się rozpadły. Stąd możliwość dopuszczenia rodziców takich dzieci 
do komunii sakramentalnej, stanowi ważny krok w kierunku uzdrowienia całej ro-
dziny. W tym kontekście bardzo istotne są słowa papieża Franciszka: „Dlatego nie 
można już powiedzieć, że wszyscy, którzy żyją w sytuacji tak zwanej «nieregular-
nej», żyją w stanie grzechu śmiertelnego, pozbawieni łaski uświęcającej”36. Osoba, 
która obiektywnie znajduje się w sytuacji nieregularnej (jest po rozwodzie i żyje w 
kolejnym związku cywilnym) może być subiektywnie winna nieznacznie lub nawet 
wcale37. Nie oznacza to oczywiście, że Kościół wraz z pontyfikatem papieża Francisz-
ka przestał głosić ideał małżeński, co równałoby się z wprowadzeniem wiernych w 
błąd38. Nie może On jednak pozbawić się miłosierdzia. Pomoc sakramentalna tym 
wszystkim, którzy ucierpieli w pierwszych małżeństwach (są to zwłaszcza kobiety) 
wydaje się być przełomem na miarę reformy Kościoła zaproponowanej na Soborze 
Watykańskim II. Wówczas to Kościół otworzył się na dialog ze światem i przyjął na 
siebie, podobnie jak Chrystus rany świata po to, aby je uleczyć w zdrojach Bożego 
miłosierdzia. Dlatego propozycję papieża Franciszka należy widzieć w świetle logiki 
integracji oraz pedagogii łaski i bezinteresownego miłosierdzia39.

W tym kontekście pojawia się pytanie, jak osiągnąć wyżyny logiki miłosierdzia? Jak 
poprowadzić Kościół do odkrycia, że miłość jest najważniejszą drogą Kościoła? By od-
powiedzieć na te pytania, potrzeba zastanowić się nad rolą teologii, jej celami i istotą.

5. Dobro dziecka a dogmatyczny spór Kościoła.
Czy można rozstrzygać dogmatyczne spory Kościoła odwołując się do praktyki 

życia tych jego członków, których te spory bezpośrednio dotyczą? Czy nauka Ma-
gisterium Kościoła może być kształtowana w relacji do grup, mniejszości seksual-
nych, czy w ogóle do osób pozostających na marginesie? Innymi słowy, czy spory 
dogmatyczne powinny zostać rozwiązane przez praktykę, sposób w jaki wspólnota 
Kościoła żyje, czy też w dalszym ciągu mają to być w głównej mierze rozwiązania 
akademickie? Są to bardzo ważne pytania, ponieważ współczesna teologia odchodzi 
stopniowo od akademickiego stylu, a coraz częściej koncentruje się wokół konkret-
nych problemów żywych ludzi. Wydaje się, ze ideałem jest połączenie akademickie-

34  Por. Tamże, nr 293.
35  Por. Tamże, nr 291.
36  Tamże, nr 301.
37  Por. Tamże, nr 306.
38  Por. Tamże, nr 307.
39  Por. Tamże, nr 297.
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go metodycznego podejścia do zagadnienia z przywiązaniem się do konkretu40. W ra-
mach wypracowanych metod teologicznych współczesny teolog powinien w jednej 
ręce trzymać różaniec a w drugiej codzienną gazetę. Jego uszy i uwaga powinny być 
otwarte na innych ludzi, zwłaszcza tych, którzy cierpią duchowo i moralnie.

W tym kontekście warto zauważyć, że teologia pojęta jako krytyczna refleksja nad 
praktyką Kościoła wędrującego przez współczesność rodzi się w historii, ale zawsze 
ze wsłuchania się w Słowo Boże. Stąd wspólnota wierzących w znakach czasu roz-
poznaje wskazówki, które następnie interpretuje w świetle Objawienia Bożego41. 
Znakiem czasu i jednocześnie poważnym wyzwaniem dla Kościoła jest dzisiaj bez 
wątpienia kryzys rodziny. Dlatego rozumienie teologii jako „mądrej miłości” stanowi 
zadanie dla Kościoła na następne dziesięciolecia42.

Teologia i jej zadania bezpośrednio wpływają na sposób rozumienia proble-
mów współczesności, w tym narastającego problemu rozwodów, samotnego 
macierzyństwa, nowego modelu rodziny43, uleczenia w nowych związkach, czy naj-
ważniejszego zagadnienia, szczęścia dzieci w powtórnych związkach rodziców. Co 
może zrobić Kościół dla tych ludzki? Czy może im otworzyć możliwość przystępowa-
nia do sakramentów, co uleczyłoby wszystkich złamanych na duchu, którzy w pierw-
szych małżeństwach nie zawinili? Pomogłoby to również ich dzieciom w powolnym 
kształtowaniu się wiary w oparciu o sakramentalne życie rodziców i opiekunów.

Tutaj znowu kluczowym wydaje się rozeznanie duszpasterskie. Życie jest bowiem 
bogatsze od etyki, przerasta naukę, jej metody, cele. Duszpasterskie rozeznanie musi 
pamiętać o złożoności życia, jego nieprzewidywalności i pewnej nieprzystawalności 
teologii i nauki do konkretnych życiowych sytuacji. Dzięki tej metodzie możliwe staje 
się powolne dojrzewanie sumienia chrześcijańskiego, które nie może funkcjonować 
w sposób automatyczny, określając jedynie to, czy dane działanie jest zgodne z nor-
mą. Musi ono odczytywać konkretną sytuację, jej złożoność, zawsze mając jednak na 
uwadze obiektywny ideał. Papież Franciszek ukazuje to w następujących słowach: 
„...[człowiek] może także szczerze i uczciwie uznać to, co w danej chwili jest odpo-

40  Por. B. Forte, Una teologia per la vita, Brescia 2011, s. 42.
41  Chodzi o rozpatrywanie znaków czasu. We właściwym znaczeniu sformułowanie znaki czasu pojawia się w 

Ewangelii, u św. Mateusza (16, 3). W czasach współczesnych termin ten stał się bardzo popularny, zwłaszcza 
podczas obrad Soboru Watykańskiego II i po nim. Rozpropagował go św. papież Jan XXIII, który w Bulii Hu-
manae Salutis (25 XII 1961) wskazywał na niebezpieczeństwa grożące ludzkości, a w ich kontekście na znaki 
czasu, które powinny, pomimo wszystko, dawać ludzkości nadzieję. Po nim Paweł VI w encyklice Ecclesiam 
suam (6 VIII 1964), pisał o konieczności odczytywania znaków czasu i dokonywania ich teologicznej interpre-
tacji. Sobór Watykański II mówi: „Kościół zawsze zobowiązany jest do badania znaków czasu i interpretowania 
ich w świetle Ewangelii, tak, aby w sposób dostosowany do każdego pokolenia mógł odpowiadać na odwieczne 
pytania ludzi o sens życia doczesnego i przyszłego oraz ich wzajemną relację”; Konstytucja duszpasterska o Ko-
ściele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 7 XII 1965, nr 4, [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje – De-
krety – Deklaracje, Poznań 2002, s. 528; por. P. Góralczyk, Chrześcijanin otwarty na znaki czasu, „Communio” 
1999, nr 6, s. 4-5; J. Lewandowski, Znaki czasu w hermeneutyce biblijno-teologicznej, „Homo Dei” 2007, nr 3, 
s. 127-132; A. Amato, Jezus Chrystus – centrum Jubileuszu 2000, tłum. F. Mickiewicz, „Communio” 1999, nr 
6, s. 20-23; Cz. Bartnik, Teologia „znaków czasu”, [w:] Teologia znaków czasu, red. K. Góźdź, K. Michalczak, 
Poznań 2008, s. 13-15. 

42  Por. B. Forte, La teologia come compagnia, memoria e profezia. Introduzione al senso e al metodo della teolo-
gia comestoria, Cinisello Balsamo 1989, s. 154.

43  Por. D. Jakimiec, Dysfunkcjonalność rodziny w ujęciu socjologicznym i prawnym, „Ateneum Kapłańskie”, 
169(2017), z. 3(652), s. 496-497. 
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wiedzią wielkoduszną, jaką można dać Bogu i odkryć z jakąś pewnością moralną, 
że jest to dar, jakiego wymaga sam Bóg pośród konkretnej złożoności ograniczeń, 
chociaż nie jest to jeszcze w pełni obiektywny ideał. W każdym razie pamiętajmy, 
że to rozeznawanie jest dynamiczne i zawsze powinno być otwarte na nowe etapy 
rozwoju i nowe decyzje pozwalające na zrealizowanie ideału w pełniejszy sposób”44. 

Zaproponowany wyżej sposób podejścia do sumienia, rozwodów, samotnego ma-
cierzyństwa, może zagwarantować to, że osoby zranione w poprzednich związkach, 
ich dzieci, nie będą cierpiały dodatkowo i nie będą na sobie nosić anatemy Kościo-
ła. Cała wspólnota Kościoła jest powołana do towarzyszenia osobom po rozwodzie, 
zwłaszcza tym, którzy doznali przemocy oraz ich małym dzieciom45. Samotne matki 
porzucone przez mężów, często cierpiące z powodu ubóstwa, pozbawione alimen-
tów i wsparcia muszą czuć się w Kościele jak u siebie w domu. Muszą mieć pewność, 
że Kościół docenia ich poświęcenie oraz że wspiera ich w każdej dziedzinie życia, 
materialnej, psychicznej, duchowej46. Również osoby samotne, mające za sobą nie-
udane małżeństwa nie mogą być uznawane za moralnie podejrzane, gorsze i ska-
zane na samotność. W tej konkretnej sytuacji nikt nie ma prawa nikogo skazywać 
na samotność i wykluczać z Kościoła. Zgodnie z nauką papieża Franciszka, należy 
otoczyć te osoby wyrozumiałą miłością i duszpasterską troską47. 

Jednak najważniejsze są dzieci, które przeszły przez piekło rozwodu rodziców. 
Należy otoczyć je najmocniejszą, a jednocześnie najdyskretniejszą troską48, ponie-
waż rodzina jest podstawowym środowiskiem wychowawczym dzieci49. Trzeba 
stworzyć im warunki pozwalające na wyrobienie w nich zaufania do Kościoła i sa-
kramentów. Należy za wszelką cenę uchronić je przed poczuciem, że Kościół karze 
ich zmaltretowane matki za odejście od mężów, którzy krzywdzili swe rodziny. Nie 
mogą one mieć poczucia, że ich krzywdzone przez lata matki są w taki sam sposób 
traktowane przez Kościół jak wszyscy ci, którzy spowodowali wielkie cierpienie i 
wywołali rozpad rodziny50. Kat i ofiara nie mogą być tak samo traktowani w sakra-
mentalnej przestrzeni nauki Kościoła.

6. Zakończenie
Problem rozwodu, samotnego macierzyństwa i ewentualnego wejścia osób roz-

wiedzionych w nowe związki stanowi wciąż wielkie wyzwanie dla Kościoła. Prezento-
wany artykuł podejmuje ten temat z punktu widzenia psychologicznego, duchowego, 
społecznego, ale również teologicznego. Wydaje się bowiem, że potrzebny jest inter-

44  Franciszek, Amoris leatitia, nr 303.
45  Por. Tamże, nr 242.
46  Por. Tamże, nr 242.
47  Por. Tamże, nr 243.
48  Por. Tamże, nr 345.
49  Por. J. Kata, Rodzina naturalnym środowiskiem wychowawczym dziecka, „Pedagogia Ojcostwa”, nr 13 

(2/2016), s. 206.
50  Por. J. Kata, Przemoc jako przejaw kryzysu w rodzinie, „Pedagogia Ojcostwa”, nr 14 (1/2017), s. 220-221; Jan 

Paweł II rozróżniał sytuację rozwiedzionych, którzy znaleźli się w tej trudnej sytuacji z różnych przyczyn, por. 
J. Ruciński, Przejawy życia chrześcijańskiego i wychowywanie potomstwa w konkubinacie, [w:] Rodzina powo-
łanie-zadania-zagrożenia, pod red., J. Zimnego, Stalowa Wola, s. 255.
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dyscyplinarny wysiłek, aby dostrzec zranienia osób po przebytej traumie rozwodu. 
Nie można już w duszpasterstwie ograniczać się do wskazywania wzniosłego ideału 
małżeństwa, ale potrzeba przede wszystkim towarzyszyć ludziom pokrzywdzonym, 
zranionym. Takie działanie pozwoli dostrzec istotę i rację bytu wspólnoty kościoła, 
która została przez Chrystusa założona po to, aby przygarnąć wszystkich skrzywdzo-
nych, samotnych i zranionych. Kościół nie jest celem dla samego siebie, ale jego celem 
jest składanie chwały Bogu w Trójcy i jednocześnie ocalenie człowieka zagubionego 
i cierpiącego. W zasadzie można powiedzieć, że jest to jeden cel, ponieważ chwalić 
Boga oznacza służyć człowiekowi. Prezentowany artykuł ukazuje konkretną drogę 
posługi wobec rozwiedzionych i ich dzieci.

Streszczenie:
Prezentowany artykuł jest analizą problemu zranienia i uleczenia rodzin znajdu-

jących się w trudnej sytuacji po rozwodzie. Chodzi zwłaszcza o kobiety, które zosta-
ły skrzywdzone w pierwszych małżeństwach i pozostają same z dziećmi. Analiza 
przebiega na kilku płaszczyznach: psychologicznej, socjologicznej, prawnej, filo-
zoficznej i teologicznej. Zwłaszcza na tej ostatniej pojawiają się nowe możliwości 
dotyczące leczenia zranień powstałych w nieudanych małżeństwach. Dzieje się tak 
za sprawą nauczania papieża Franciszka, który w adhortacji apostolskiej Amoris le-
atitia przewiduje możliwość dopuszczenia rozwiedzionych osób do komunii świętej 
po uprzednim okresie rozeznania i pokuty. Ma to duże znaczenie dla tych rozwie-
dzionych, którzy zostali skrzywdzeni w pierwszych małżeństwach i w efekcie tego 
nie mogą w pełni korzystać z uzdrawiającej mocy sakramentu Eucharystii. Ma to 
również znaczenie dla dzieci, które nie mogły zrozumieć dlaczego Kościół nie do-
puszcza do pełni Eucharystii ich rodziców, którzy zostali zranieni a często i porzuce-
ni w pierwszych małżeństwach.

Summary:
The presented article is an analysis of the problem of injury and healing of fami-

lies in a difficult situation after divorce. This is especially about women who have 
been hurt in their first marriages and remain alone with their children. The analy-
sis takes place on several levels: psychological, sociological, legal, philosophical and 
theological. Especially on the latter there are new possibilities regarding the treat-
ment of wounds resulting from unsuccessful marriages. This is due to the teaching 
of Pope Francis, who in the Apostolic Exhortation Amoris laetitia provides for the 
possibility of allowing divorced persons to receive Holy Communion after a previous 
period of discernment and penance. This is of great importance for those divorced 
who have been hurt in their first marriages and as a result can not make full use of 
the healing power of the Eucharist. This is also important for children who could not 
understand why the Church does not allow the full Eucharist of their parents who 
have been wounded and often abandoned in their first marriages.



ARTICLES

178

Bibliografia
Franciszek, Adhortacja Amoris leatitia, Rzym 2016.
Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris consortio, Rzym 1981.
Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 

7 XII 1965, nr 4, [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje – Dekrety – Deklaracje, Poznań 
2002, s. 526-606.

Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Lublin 1999.
Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II do pracowników i adwokatów Trybu-

nału Roty Rzymskiej, Watykan 1 luty 2001.
Amato A., Jezus Chrystus – centrum Jubileuszu 2000, tłum. F. Mickiewicz, „Commu-

nio” 1999, nr 6, s. 20-34.
Bartnik Cz., Próba teologii o matce kapłana, [w:] H. Weryński, Sylwetki matek ka-

płanów, Poznań-Warszawa 1981.
Bartnik Cz., Teologia „znaków czasu”, [w:] Teologia znaków czasu, red. K. Góźdź, K. 

Michalczak, Poznań 2008, s. 11-22.
Blaim A., Biomedyczne problemy rozwoju dziecka, A. Ziemska (red.), [w:] Rodzina 

i dziecko, Warszawa 1979.
Cudak H., Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych, Toruń 2003.
Czabała C., Ten, który odszedł, A. Podhorecka (red.), [w:] Mieć dziecko czy by mat-

ką? Czy sie rozwodzić? Co po rozwodzie, Warszawa 2004.
Czaja A., Kościół jako communio, „Pastores”, 12 (3) 2001, s. 12-21.
Forte B., La teologia come compagnia, memoria e profezia. Introduzione al senso e 

al metododellateologia come storia, Cinisello Balsamo 1989.
Forte B., Una teologia per la vita, Brescia 2011.
Fromm E., Bachofena odkrycie matriarchatu, [w:] idem, Miłość, płeć i matriarchat, 

przeł. B. Radomska, Poznań 1999.
Fromm E., O sztuce miłości, Warszawa 1971.
Góralczyk P., Chrześcijanin otwarty na znaki czasu, „Communio” 1999, nr 6, s. 3-19.
Jakimiec D., Dysfunkcjonalność rodziny w ujęciu socjologicznym i prawnym, „Ate-

neum Kapłańskie”, 169(2017), z. 3(652), s. 496-510.
Jabłoński K., Rozwód, jak go przeżyć? Warszawa 2000.
Kata J., Przemoc jako przejaw kryzysu w rodzinie, „Pedagogia Ojcostwa”, nr 14 

(1/2017), s. 218-225.
Kata J., Rodzina naturalnym środowiskiem wychowawczym dziecka, „Pedagogia Oj-

costwa”, nr 13 (2/2016), s. 206-212.
Kawula S., Kształt rodziny współczesnej. Szkice familiogiczne, Toruń 2006
Kolańczyk K., Prawo rzymskie, Warszawa 2001.
Lewandowski J., Znaki czasu w hermeneutyce biblijno-teologicznej, „Homo Dei” 

2007, nr 3, s. 122-132.
Łamejko D., Macierzyństwo jako wartość filozoficzna i moralna, „Etyka” nr 36, 2003.
Maciarz A., Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych, Warszawa 20004.
Maniparambil J., Cztery strumienie miłości, tłum. K. Polak, Częstochowa 2016.
Maslennikowa G., Skradzione macierzyństwo, [w:] Międzynarodowy Kongres O 

godności macierzyństwa, Warszawa 1998.



ARTYKUŁY

179

Mitręga A., Od rodziny posttradycyjnej do postmodernistycznej - współczesne mode-
le relacji rodzinnych, E. Jurczyk-Romanowska, L. Albański (red.), [w:] Wychowanie w 
rodzinie. Współczesna rodzina w sytuacji zmiany, t. III, Jelenia Góra 2011.

Pielkowa J., Rodzina samotnej matki jako środowisko wychowawcze, Katowice 1983.
Piotrowska M., Macierzyństwo po rozwodzie. Szanse i zagrożenia, „Kultura-Społe-

czeństwo-Edukacja”, nr 1(5), 2014,
Rembowski J., Rodzina jako system powiązań, M. Ziemska (red.), [w:] Rodzina i 

dziecko, Warszawa 1980.
Ruciński J., Przejawy życia chrześcijańskiego i wychowywanie potomstwa w kon-

kubinacie, [w:] Rodzina powołanie-zadania-zagrożenia, (red.), J. Zimny, Stalowa 
Wola, s. 251-259.

Rydz S., Psychologiczne skutki samotnego macierzyństwa, I. Janicka (red,), [w:] Ro-
dzice i dzieci w różnych sytuacjach rodzinnych, Kraków 2010.

Skreczko S., Kobieta jako wychowawczyni, E. Ozorowski, R. Cz. Horodeński (red.), 
[w:] Kobieta Etyka Ekonomia, Białystok 2009.

Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świe-
cie, Kraków 2002.

Stein E., Kobieta. Jej zadania według natury i łaski, przeł. I. Adamska, Pelplin 1999.
Trawińska M., Rodziny niepełne i wielodzietne, Warszawa 1996.
Winnicott W., Dzieci i ich matki, Warszawa 1994.
Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986.

Koncert muzyczny Zespołu z Kapušan w dniu 04.07.2018 roku



ARTICLES

180

Filozoficzny komentarz do modlitwy 
Ojcze nasz, cz. I

Absolwentka porównawczych studiów cywilizacji (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) oraz filozofii (Uniwersytet 
Papieski Jana Pawła II w Krakowie). Obecnie jest doktorantką na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego 
oraz wiceprzewodniczącą koła naukowego filozofii chrześcijańskiej. W kręgu jej zainteresowań badawczych znaj-
dują się: sufizm, buddyzm, mistyka chrześcijańska, filozofia człowieka oraz zagadnienia związane z duchowością 
i doskonałością w różnych nurtach religijnych i filozoficznych. Jej pasją są studia porównawcze w zakresie myśli 
na temat rozwoju człowieka w różnych tradycjach religijnych, jak również odkrywanie, w jaki sposób całkowicie 
różne koncepcje mogą w procesach rozwojowych spełniać analogiczne funkcje. Związana z centrum medytacji i 
rozwoju człowieka Station Nord w Krakowie. Jest autorką monografii naukowej pt. Etyka suficka w ujęciu Dżawada 
Nurbachsza.

 

 mgr Urszula Opyrchał – Papieski Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie

Wprowadzenie
Modlitwa Pańska– zwyczajowo nazywana od pierwszych słów Ojcze nasz – jest 

najstarszą i najbardziej popularną modlitwą w tradycji chrześcijańskiej. Tacy Ojco-
wie Kościoła jak Tertulian, Cyprian czy Augustyn uważali ją wręcz za streszczenie 
całego przesłania Ewangelii i uznawana jest za modlitwę wzorcową. Jej słowa za-
chowały się w Ewangelii Mateusza (Mt 6,9-13) oraz Łukasza (Łk 11,2-4). Według 
relacji pierwszego ewangelisty modlitwa została przekazana podczas kazania na gó-
rze. Według drugiego stanowi odpowiedź Jezusa na prośbę jednego z uczniów o to, 
by nauczył ich się modlić. Choć dostępnych jest wiele interpretacji znaczenia słów 
tej modlitwy, wydaje się potrzebne podejmowanie podobnych rozważań wciąż na 
nowo z uwzględnieniem specyfiki aktualnych czasów, aktualnego rozumienia i prze-
żywania świata, jak również aktualnych problemów społecznych i egzystencjalnych 
dotykających człowieka. Artykuł ma na celu podjęcie filozoficznej refleksji nad zna-
czeniem modlitwy Ojcze nasz przy wykorzystaniu metody analityczno-syntetycznej, 
jak i wskazanie praktycznych konsekwencji dla życia codziennego człowieka, który 
chciałby realizować powinności wynikające ze znaczenia słów Jezusa Chrystusa.

Rozważania będą odwoływać się do tekstu aramejskiego, gdyż tym językiem po-
sługiwał się Jezus Chrystus, do filozofii starożytnej Grecji, która jest jednym z funda-
mentów cywilizacji chrześcijańskiej, a filozofia zarówno chrześcijańska, jak i ogól-
noeuropejska bazuje na terminologii i metaforyce obecnej w filozofii greckiej, przy-
wołani zostaną także myśliciele chrześcijańscy i filozofowie nawiązujący do myśli 
chrześcijańskiej z różnych epok.
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Rama modlitwy
Na początek warto zwrócić uwagę na konstrukcję Modlitwy Pańskiej. Jako pierw-

sze słowo pojawia się „Ojciec”, a jako ostatnie „złego”, mamy tu zatem do czynienia 
z przeciwstawnymi pojęciami. Jak wskazują filozofowie chrześcijańscy, między in-
nymi Pseudo-Dionizy Areopagita i Anzelm z Canterbury, domeną Ojca, czyli natury 
boskiej, jest wieczność, nieograniczoność, nieskończoność, trwałość, dobroć, miłość 
i sprawiedliwość1, związany jest ze światem określanym jako niebiosa; natomiast 
domeną złego jest śmierć, ograniczenie w czasie i w przestrzeni, zanik, nienawiść, 
błąd i występek, jest związany z tym, co ziemskie. Wydaje się zatem uzasadnione, by 
potraktować konstrukcję modlitwy jako przeciwstawienie boskości – czyli stanu do-
skonałości, niezniszczalności i wieczności – oraz zła – czyli stanu ułudy, błądzenia, 
zniszczenia. Oba te elementy mogą być symbolicznymi przedstawieniami światów, 
które urzeczywistniamy w swoim życiu poprzez własne czyny. Działając etycznie, 
uzyskując właściwe rozumienie świata i tego, co istotne w życiu, człowiek zbliża się 
do doświadczania stanu boskiego, zbliża się do zjednoczenia z tym, co ma w życiu 
jedyną prawdziwą wartość. Jednak człowiek ma także możliwość działania w spo-
sób odmienny, ma możliwość buntu i łamania zasad etycznych, choć konsekwencją 
takich działań jest doświadczanie piekielnych stanów umysłu. 

Jeśli potraktujemy budowę Modlitwy Pańskiej jako konstrukcję ramową, to upraw-
niona staje się interpretacja, że jednym z jej celów jest wskazanie tego, w jaki sposób 
postępować, by uwolnić swoje życie od zła, a spowodować, że realnie dominującą 
wartością stanie się Ojciec, czyli doskonały stan obiektywnych wartości. W kontek-
ście tych dwóch słów –„Ojciec” oraz „zło”– możemy rozpatrywać tę modlitwę jako 
podaną przez Jezusa Chrystusa instrukcję dotyczącą tego, jak opuścić świat zdomi-
nowany przez zło i zacząć doświadczać świata, w którym możliwe jest działanie z 
horyzontu Ojca.

Ojciec jako właściwy przedmiot zachwytu
Rozważania na temat Ojca można podejmować z bardzo wielu punktów widzenia. 

Tutaj zostaną zaprezentowane jedynie trzy z nich – analizie zostanie poddane rozu-
mienie Ojca jako właściwego przedmiotu zachwytu, jako arché oraz znaczenie Ojca 
w kontekście braterstwa. 

Zachwyt związany jest z poczuciem piękna, z fascynacją, z oniemieniem, z radością. 
Właściwy zachwyt ukierunkowany jest względem tego, co ma prawdziwą wartość, 
co wypływa z natury Ojca. Podejmując refleksję nad doświadczeniami mistycznymi, 
Rudolf Otto zwraca uwagę na rolę zachwytu w misterium fascinans. Pisze on: „Miste-
rium jest nie tylko czymś dziwnym, lecz także czymś cudownym. I obok elementu 
szału występuje element oczarowania, wprawiania w zachwyt, wywoływania szcze-
gólnego zachwytu, element prowadzący często do odurzenia i upojenia”2.

Zachwyt powinien odwoływać się jedynie do tego, co albo jest prawdziwą warto-
ścią, albo przez co się ona przejawia. Taki zachwyt wiąże się z rozwijaniem doświad-
czenia w kierunku tego, co boskie. Polski filozof Navis Nord wskazuje na praktykę 

1  Anzelm z Canterbury, Monologion: Proslogion, tłum. L. Kuczyński, Wyd. Marek Derewiecki, Kęty 2007; 
Pseudo-Dionizy Areopagita, Imiona boskie; Teologia mistyczna; Listy, tłum. M. Dzielska, [w:] tegoż, Pisma 
teologiczne, t. 1, Znak, Kraków 1997.

2  R. Otto, Świętość, tłum. B. Kupis, Thesaurus Press, Wrocław 1993, s. 59.
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duchową, która związana jest ze skierowaniem i rozwijaniem zachwytu we właści-
wym kierunku, czyli na to, co jest prawdziwą wartością jak dobro, miłość, prawda 
czy piękno. Podkreśla on, że zachwyt i podziw względem jakiegoś stanu wiąże czło-
wieka z tym stanem. Jeśli szczerze podziwiamy czyjeś pozytywne właściwości, dzia-
łania czy wielkie osiągnięcia, czyjąś szczodrość, współczucie czy służbę, to poprzez 
zachwyt wiążemy kontakt z podziwianym stanem i być może dzięki temu możliwe 
stanie się jego urzeczywistnienie przez nas samych3.

Jednak współczesne wzorce społeczne utrudniają rozpoznanie tego, co warte jest 
zachwytu. Często sztuczność jest prezentowana jako atrakcyjna. Przykładowo na 
plakatach i w telewizji widzimy modelki z komputerowo poprawioną cerą, powięk-
szonymi oczami, sztucznym biustem i przyklejonymi rzęsami. Produkty codzienne-
go użytku są reklamowane jako podnoszące wartość użytkownika, jako przynoszące 
radość czy nadające sens życiu. W ten sposób twórcy reklam, filmów czy programów 
kreują wzorzec tego, czym należy się zachwycać. Przez to łatwo się współczesnemu 
człowiekowi zgubić i zacząć zachwycać się tym, co na zachwyt nie zasługuje. Taka 
osoba nie jest w stanie rozróżnić prawdziwego piękna od jedynie osobistych czy 
wręcz społecznie uwarunkowanych preferencji estetycznych. Dlatego Navis Nord 
wskazuje: „Pilnujcie waszego zachwytu, który was wiąże. Zachwyt jest przeznaczo-
ny dla wyższych sfer świadomości. Zachwyt nad byle czym, a nie nad tym, co ma 
charakter Wartości, wywołuje frustrację i jest podstawowym sposobem generacji 
konsumpcji. Doskonałym kryterium i informacją o człowieku jest to, czym on się 
zachwyca i czym każe wam się zachwycać”4. Właściwym przedmiotem zachwytu 
jest to, co wiąże się z naturą Ojca – piękno, dobro, miłość, prawda – i tylko to może 
nadać życiu człowieka prawdziwą wartość.

Zachwyt umożliwia rozwijanie miłości. Jeśli obdarza się coś lub kogoś zachwy-
tem, to jest to krok w kierunku miłości, a jak mówi św. Augustyn w komentarzu 
do Ewangelii Jana: „Każdy jest taki, jaka jest jego miłość. Kochasz ziemię? Ziemią 
będziesz. Boga kochasz? Cóż powiem? Że będziesz Bogiem? Nie śmiem powiedzieć 
tego sam od siebie, ale posłuchajmy Pisma: «Bogami jesteście i synami Najwyższe-
go» (PS 81,6)”5. Także zwraca on uwagę na to, by zachwyt i miłość ukierunkowywać 
na to, co jest niezniszczalną wartością: „Nie kochajmy świata i tego, co jest na świe-
cie! Bo to, co jest na świecie, jest «pożądliwością oczu, pożądliwością ciała i pychą 
żywota». (…) Nie zabrania ci Bóg miłować stworzeń; nie powinieneś jednak szukać 
w nich szczęście, lecz je poznawać i cenić, aby kochać ich Stwórcę”6.Św. Augusty 
wskazuje, że nieprawidłowo ukierunkowany zachwyt jest elementem niewierności 
wobec tego, co warte jest, by być obdarzone miłością: „Gdy oblubieniec daje pier-
ścień swej oblubienicy, a ta kocha więcej pierścień niż oblubieńca, czyż nie okazuje, 
iż jest niewierna, choć kocha to, co dał jej oblubieniec?”7. W tradycji sufickiej znaj-
dujemy natomiast następującą wypowiedź Jezusa: Jezus powiedział: „Człek, który o 

3  Por. N. Nord, Tęsknota i język kłamstwa, Wyd. Antares, Kraków 2018, s. 247.
4  Tamże, 247–48; zob. też: N. Nord, Atrakcyjność, [w:] tenże, Sztuka Trzech Miłości, Wyd. Antares, Kraków 

2014, s. 183–93; N. Nord, Podziwiaj samochód, bo jeździ, [w:] tenże, Duchowe SMS-y z Pałacu Mistrzów, cz. II, 
Wyd. Antares, Kraków 2017, s. 20–21.

5  Augustyn, Istnieje tylko miłość, tłum. W. Kania i Wł. Szołdrski, Kairos, Kraków 2000), s. 27.
6  Tamże, s. 11.
7  Tamże, s. 24.
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świat zabiega, jest jako ten, który zapragnął pić z morza: im więcej pije, tym bardziej 
jest spragniony – doki w końcu świat go nie uśmierci”8. Przedmiot, na który ukierun-
kowany jest zachwyt, wyznacza kierunek rozwijającej się miłości. Jeśli jej przedmiot 
jest prawidłowy, to miłość może prowadzić do doskonałości, zjednoczenia z Ojcem i 
doświadczania boskich stanów, ale jeśli przedmiot jest nieprawidłowy, to skutkiem 
będzie rozczarowanie i rozpacz.

Ojciec jako arché i kwestia synostwa
Relacja Ojciec-syn wskazuje między innymi na pochodzenie, na źródło. W aramej-

skiej wersji modlitwy pierwsze słowo Modlitwy Pańskiej zwiera rdzeń „ab” odno-
szący się do wszelkich owoców, do procesu kiełkowania. Rdzeń ten występuje także 
w słowie wskazującym na osobistego ojca, czyli „abba”9. Natomiast grecki termin 
filozoficzny, który byłby przydatny na określenie Ojca, to arché. 

Prof. Władysław Stróżewski bardzo obszernie omawia zagadnienie pojęcia arché 
w artykule pt. Pytania o arché10. Stróżewski wskazuje, że pojęcie arché można roz-
ważać w pięcioraki sposób: jako początek, jako zasadę, jako przyczynę, jako władzę 
oraz jako państwo, kraj i dziedzinę. Na potrzeby tego artykułu zostaną przestawione 
jedynie wybrane elementy z tego szczegółowego podziału.

Tłumacząc arché jako początek, można rozważyć między innymi pojęcie źródła, 
które odwołuje się do pochodzenia danej rzeczy, do jej genezy. W tym kontekście 
można zastanawiać się nad źródłem człowieczeństwa, nad tym, co sprawia, że czło-
wiek faktycznie ujawnia w swoim działaniu pełnię swoich intelektualnych i ducho-
wych możliwości. Syn objawia się jako doskonały człowiek dzięki temu, że w swym 
działaniu ukazuje Ojca, ukazuje źródło swego działania. Jak mówi Chrystus: „Ja i Oj-
ciec jedno jesteśmy” (J 10,30)11. W tym zdaniu ujawniają się także inne znaczenia 
terminu arché, jakimi są zasada, czyli to, co ważne, zasadnicze; praktyczna zasada, 
reguła postępowania, jak również przyczyna rozumiana jako przyczyna ruchu i dzia-
łań albo jako ich powód, ale też przyczyna celowa. Ponieważ działanie Syna ujawnia 
naturę Ojca, to jednocześnie widoczne staje się to, co jest uznane za ważne w jego 
życiu, co z kolei wyznacza sposób postępowania, w działaniu tym widoczny jest po-
wód działań – zachowanie jedności z naturą charaktertyzującą Ojca. 

W języku teistycznym mówi się, że mamy do czynienia z ojcostwem łaski, która 
daje ludziom udział w życiu Boga. Językiem bardziej współczesnym można powie-
dzieć, że to jest pewnego rodzaju stan umysłu, świadomość uwalniająca z tego świa-
ta, a dająca dostęp do doskonałości i stanu boskości. Aby jednak takie synostwo było 
możliwe, potrzebne są powtórne narodziny. Jezus porusza tę kwestię w rozmowie 
z Nikodemem: „Jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bo-
żego. (…) To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest 
duchem” (J 3,3-6). A św. Jan dodaje w swym liście: „Każdy, kto miłuje, narodził się z 

8  Gazali Anu Hamed, Ehja’ al-olum, t. IV, s. 594; za: Dż. Nurbachsz, Jezus w oczach Sufich, tłum. A. Nowak i M. 
Radzio, Wyd. NW Publications, Kraków 2006, s. 91.

9  N. Douglas-Klotz, Prayers of the Cosmos, HarperCollins Publisher – Harper San Francisco, New York – San 
Francisco 1994, s. 13.

10  Wł. Stróżewski, Pytania o arché, „Res Facta” nr 8, 1977, s. 21-44; przedruk [w:] tegoż, Istnienie i sens, Znak, 
Kraków 1994, s. 7–48.

11  Cytaty pochodzą z Biblii Tysiąclecia, zbiorowe, tłum., Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, wyd. 5, 
Wyd. Pallottinum, Poznań 2000.



ARTICLES

184

Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością” (1 J 4,8-9). Jak za-
tem zweryfikować, czy ktoś narodził się z Boga? Poprzez weryfikację doskonałości 
w działaniu, jak pisze św. Jan: „Każdy kto narodził się z Boga, nie grzeszy” (1 J 3,9). 
Nie chodzi oczywiście jedynie o zewnętrzną stronę czynu, ale także o myśli, prze-
życia, skłonności. Ich doskonałość, spójność i skierowanie na zjednoczenie z Ojcem 
wskazują na to, co stanowi źródło działania, czyli na arché.

Kolejnym możliwym zakresem znaczeniowym arché jest władza oraz pierwszeń-
stwo w hierarchii i w porządku zależności. Warto zwrócić uwagę na to, że termin 
„hierarchia” wywodzi się właśnie z tak rozumianego pojęcia arché. Różni filozofowie 
podejmowali temat porządku zależności zarówno istot duchowych mających ontolo-
giczną niezależność jak aniołowie i archaniołowie12, jak i stanów duchowych przeja-
wiających się przez nie, stąd powstały rozróżnienia na hierarchę niebiańską i ziemską. 

We współczesnym świecie zanika rozpoznawanie i respektowanie różnych rodza-
jów hierarchii. Nie sprzyja temu przejmowanie wzorców z krajów anglojęzycznych, 
w których brak jest wyraźnego odzwierciedlenia w języku zażyłości lub hierarchicz-
ności relacji. Z tego względu Navis Nord wskazuje na konieczność wyodrębnienia i 
respektowania różnych rodzajów hierarchii13. Hierarchia społeczna uwzględnia ta-
kie elementy jak wiek, wykonywany zawód, posiadany majątek, doświadczenie na 
danym stanowisku itp.Innym rodzajem jest hierarchia egzystencjalna związana z za-
kresem doświadczenia, umożliwiająca operacyjne rozumienie ludzkich problemów. 
Najbardziej istotna jest jednak hierarchia niebieska – jest hierarchią we właściwym 
sensie tego słowa, ponieważ sytuuje poszczególnych ludzi bliżej lub dalej wobec 
tego, co faktycznie jest arché, co jest źródłowo i istotowo ludzkie, w przeciwieństwie 
szczególnie do hierarchii społecznej, która za ważne uznaje to, co jest przygodne i 
związane ze światem doczesnym.

Warto pamiętać, że dopiero w kontekście rozumienia wartości, rozumienia natu-
ry Ojca, kontaktu z wartością może zacząć się proces narodzin dla tej wartości, bo 
człowiek zaczyna widzieć własne ułomności, widzieć to, co musi zostawić, porzucić, 
co musi umrzeć, byś mógł się on narodzić dla nowego, doskonalszego sposobu ist-
nienia, sposobu istnienia umożliwiającego ujawnianie natury Ojca. To umieranie ma 
miejsce ciągle na nowo i na nowo, bo nawet jeśli doszło się do stanu, kiedy zbiera się 
skutki pozytywnych działań z przeszłości i doświadcza się dobrostanu, to skutki się 
w końcu wyczerpią, więc zanim się one wyczerpią, lepiej opuścić ten stan i odrodzić 
się znów doskonalszym, bliższym Ojca. 

Ojciec a kwestia braterstwa
Już żyjący w III w. św. Cyprian z Kartaginy zwraca uwagę na to, że tekstOjcze nasz 

jest modlitwą wspólnotową. Wskazuje on: „Nie mówimy «Ojcze mój, który jesteś w 
niebie» ani «chleba mojego daj mi dzisiaj». Nikt też nie prosi, ażeby winy zostały od-
puszczone tylko jemu albo żeby tylko on nie był poddawany pokusie, lub tylko on sam 

12  Zob. np.: Pseudo-Dionizy Areopagita, Hierarchia niebiańska: Hierarchia kościelna, tłum. M. Dzielska, [w:] 
tegoż, Pisma teologiczne, t. 2, Znak, Kraków 1999; Jan Szkot Eriugena, Periphyseon, Ks. 4, tłum. A. Kijewska, 
Wyd. Marek Derewiecki, Kęty 2012.

13  N. Nord, Sztuka Trzech Miłości, dz. cyt., s. 126–27.
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uwolniony od złego. Nasza modlitwa jest powszechna i wspólna, i gdy się modlimy, 
prosimy nie za jednego, lecz za cały lud, ponieważ jako cały lud jesteśmy jedno”14. 
Treść modlitwy wskazuje zatem na konieczność rozwijania miłości braterskiej, wy-
chodzenia poza myślenie jedynie o sobie i najbliższych, porzucania egoistycznego 
podejścia do życia. 

Jeśli mówi się o relacjach międzyludzkich, można się spotkać z terminem „bra-
terstwo”. Należy jednak pamiętać, że w Biblii nie występuje takie abstrakcyjne po-
jęcie, lecz zawsze jest mowa o braciach i siostrach, jak na przykład w Ewangelii 
Mateusza: „Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi” (Mt 23,8). 
Zawsze wskazany jest osobowy charakter tych relacji, uwzględniona jest podmioto-
wość osób, które tworzą wspólnotę braci i sióstr. Jeśli braterstwo traktuje się zbyt 
abstrakcyjnie, zbyt ogólnie, bez odwoływania się do konkretnych przypadków, za-
równo do realnych przyjaciół, jak i wrogów, to może dojść do sytuacji, że ktoś uzna, 
że nie ma problemu z miłością braterską, choć nie potrafi tworzyć życzliwej relacji 
z sąsiadką czy współpracownikami. Dlatego Jezus zwraca uwagę na to, że zacho-
wanie odpowiedniej relacji z Ojcem jest ściśle związane z poprawą realnych więzi 
międzyludzkich. Motyw ten przewija się wielokrotnie w Ewangeliach, przykładowo: 
„Zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim” 
(Mt 5,23). Pojednanie ma odbywać się między człowiekiem a człowiekiem, a nie być 
jedynie mentalną operacją w wyobraźni. Ma ono zmierzać do wytworzenia takiej 
relacji, jakby każdy był naszą siostrą czy bratem, jakby każdy był częścią naszej ro-
dziny, o którą się troszczymy i której członkom dobrze życzymy.

Także o. prof. Jan Andrzej Kłoczowski OP podkreśla doniosłe znaczenie, jakie 
ukryte jest w sformułowaniu, że Ojciec jest „nasz”, a nie „mój”. Wskazuje on, że istota 
tego problemu przebiega nie tyle na linii ja-Bóg, co ja-drugi człowiek w kontekście 
Boga: „Nie chodzi o to, że bez Ojca jesteśmy sierotami, ale o to, że nie jesteśmy brać-
mi i siostrami. Bo ojcostwo Boga zobowiązuje nas nie tylko w stosunku do Niego, 
ale także w stosunku do drugiego”15. W podobny sposób można odczytywać sytu-
ację zaistniałą między Kainem i Ablem. Są oni pierwszymi ludźmi, którzy urodzili 
się poza rajem, poza „światem” doskonałej relacji z Ojcem. Jednak Abel swoim dzia-
łaniem ujawniał, że chce powrócić do bliskości z Ojcem, Kain natomiast swoim za-
chowaniem spowodował, że utracił Ojca, utracił kontakt z tym, co wartościowe, a 
przez to jednocześnie stał się oddzieloną jednostką, tracąc łączność ze wspólnotą 
braci i sióstr. Tylko brak takiej łączności może spowodować, że się zabije drugiego 
człowieka, bo jeśli jest prawdziwy kontakt międzyludzki, jeśli jest miłość braterska, 
to drugi człowiek jawi się jako zbyt cenny, by czynić wobec niego zło. Dlatego Jezus 
mówi: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was 
umiłowałem” (J 13,34). Aby wypełniać to przykazanie, konieczne jest zrozumienie 
specyfiki miłości, którą Jezus obdarzał innych. Jego miłość do drugiego człowieka 
ma być wzorem dla tych, którzy za nim podążają, jego życie i działanie ma inspiro-
wać dotworzenia doskonałych relacji międzyludzkich, jest to kolejne wezwanie, by 
naśladować tego wielkiego nauczyciela ludzkości.

14  Za: J. A. Kłoczowski, Ojcze nasz: źródło modlitwy Wyd. W Drodze, Poznań 2009, s. 25.
15  Tamże, s. 21.
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Nie chodzi jednak o poprawę relacji w sensie towarzyskim, tylko o poprawę pierwot-
nych więzi. Aby lepiej zrozumieć ten temat przywołamy pokrótce koncepcję austriac-
kiego psychiatry i psychologa Alfreda Adlera. Wskazuje on na to, że stabilność emocjo-
nalna oraz poczucie szczęścia i sensu życia są silnie związane z poczuciem wspólnoty. 
Termin ten rozumie on w następujący sposób: „Poczucie wspólnoty oznacza przede 
wszystkim dążenie do takiej formy zbiorowości, którą należy uważać za wieczną i tak 
jak można by ją sobie było wyobrazić, gdyby ludzkość osiągnęła cel doskonałości. Nie 
chodzi nigdy o obecną zbiorowość lub społeczność ani też o formy polityczne lub reli-
gijne”16. Bardzo ważnym wyznacznikiem poczucia wspólnoty jest zatem podejście do 
innych sub specie aeternitatis – z punktu widzenia wieczności. Jeśli relacja miałaby być 
tworzona na tak długi okres, wielu negatywnych rzeczy by się nie wykonało, ze wzglę-
du na zbyt poważne konsekwencje nie tylko ze strony osoby, której uczyniło się coś 
złego, ale także ze względu na opinię, którą wyrobiłyby sobie inne osoby. 

Z jednej strony uwzględnienie tak długiego okresu pomaga ujawniać tendencje, 
które w perspektywie krótkoterminowej nie wydają się być niczym szkodliwym, a 
jednak niezauważalnie wzmacniają one negatywne nawyki myślenia, przeżywania, 
reagowania czy działania. Przypominają one krople wody drążące skałę, które w 
ciągu roku czy kilku lat nie wywołają zbyt poważnych szkód, ale w perspektywie ty-
siąca lat ich działanie korodujące z pewnością stanie się widoczne. Z drugiej strony 
uwzględnienie perspektywy wieczności buduje bardziej realne odniesienie do tych, 
którzy żyli przed nami, oraz do tych, którzy przyjdą po nas. Człowiek o wysokim 
stopniu poczuciu wspólnoty będzie w stanie okazywać wdzięczność za przekazywa-
ną przez tradycję wiedzę, za osiągnięcia naukowe, kulturę, sztukę czy wychowanie. 
Będzie także myśleć o zachowaniu tego, co cenne, dla przyszłych pokoleń. Będzie 
myśleć o długofalowych skutkach swoich działań zarówno względem innych ludzi, 
jak i warunków, w których oni żyją. Nie będzie zanieczyszczać wód i powietrza, bę-
dzie dbać o równowagę między wygodną dla człowieka techniką a utrzymującą ży-
cie naturą, będzie także myśleć o zachowaniu różnych gatunków żyjących na ziemi. 

Adler zwraca uwagę na to, że harmonijne podejście do wspólnoty może być wy-
znacznikiem etycznego postępowania. Podkreśla on, że: „Konkretne rozwiązanie, 
które musiałoby powszechnie być uznane za właściwe, musi przynajmniej w dwóch 
punktach wytrzymać próbę. Myśl, uczucie, czyn można tylko wtedy uznać za właści-
we, gdy okażą się właściwe sub specie aeternitatis (pod kątem wieczności). Ponadto 
musi to rozwiązanie być niezaprzeczalnie zgodne z dobrem wspólnoty”17. Uważa 
także, że przy dążeniu do doskonałości, człowiek musi podjąć refleksję nad swoim 
odniesieniem do wspólnoty, co wyraża słowami: „cel doskonałości musi w sobie 
mieścić cel idealnej wspólnoty, ponieważ wszystko, co w życiu uważamy za warto-
ściowe, co istnieje i pozostanie, jest na zawsze wytworem tego poczucia wspólno-
ty”18. Adler podkreśla również wagę służby w kontekście budowania odpowiednie-
go poczucia wspólnoty. Służba wiąże się z odnalezieniem swojego miejsca wśród 
innych, rozpoznaniem tego, w jaki sposób można być użytecznym dla innych. To 
sprawia, że jednostka czuje się potrzebna, nie ma ani niskiego poczucia wartości, ani 

16  A. Adler, Sens życia, tłum. M. Kreczowska, Państwowe Wyd. Naukowe, Warszawa 1986, s. 248.
17  Tamże, s. 141.
18  Tamże, s. 249.
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nie odznacza się dumą i niezdrową rywalizacją z innymi. Robi to, w czym jest dobra, 
a inni mogą to docenić na przykład przez odpowiednie wynagrodzenie jej za pracę.

Oczywiście koncepcja Adlera jest tylko jedną z bardzo licznych wyjaśnień doty-
czących budowania relacji międzyludzkich i kultywowania miłości braterskiej obec-
nych w pismach myślicieli i mistyków różnych tradycji. W zasadzie każdy duchowy 
nauczyciel ludzkości poruszał ten temat, gdyż jest on rzeczywiście niezwykle ważny 
w dążeniu do doskonałości.

Wnioski praktyczne
Ponieważ rozważania filozoficzne są niepełne, jeśli pozostają jedynie na poziomie 

teoretycznym, na końcu podajemy kilka wniosków praktycznych związanych z tym, 
nad czym warto podjąć dalszą osobistą refleksję, jak i co ćwiczyć w działaniu. Stano-
wią one oczywiście jedynie propozycję:

Rozważania nad tym, co jest wartościowe: co to znaczy doskonałość, wieczność, 
dobro, piękno?

Rozpoznawanie przedmiotów, które budzą w nas zachwyt;
Rozwijanie zachwytu nad stanem mentalnym i duchowym mającym swoje źródło 

w Ojcu;
Wzbudzenie tęsknoty i pragnienia zjednoczenia;
Radość z działań innych, które są nośnikiem z wyższej świadomości;
Ciągłe pamiętanie źródła człowieczeństwa i ćwiczenie działania na tej podstawie;
Rozpoznawanie i przekraczanie własnej obojętności na drugiego człowieka;
Rozpoznawanie i przekraczanie własnej zazdrości i niezdrowej rywalizacji;
Kultywowanie pierwotnych więzi międzyludzkich;
Szukanie swojego miejsca we wspólnocie i własnej aktywności, która może prze-

rodzić się w służbę.
Jak zatem widać, już sam początek Modlitwy Pańskiej obfituje w cały szereg zna-

czeń, które są istotne dla życia człowieka, który chce się doskonalić w oparciu o 
nauczanie obecne w tradycji chrześcijańskiej. Ważnymi tematami stają się refleksja 
i obserwacja między innymi nad tym, względem jakich przedmiotów kieruje się 
zachwyt, nad źródłem podejmowanych działań i czy to źródło wypływa z stanu, 
który metaforycznie możemy nazwać rajem czy też piekłem, oraz nad pierwotnymi 
więziami z wspólnotą ludzką.

Streszczenie:
Artykuł koncepcyjny którego celem jest podjęcie filozoficznej refleksji nad zna-

czeniem początkowego fragmentu modlitwy Ojcze nasz przy wykorzystaniu metody 
analityczno-syntetycznej. Rozważania na temat Ojca podjęte są w trzech kontek-
stach – rozumienie Ojca jako właściwego przedmiotu zachwytu, gdyż zachwyt oka-
zuje się elementem poprzedzającym umiłowanie tego, co wartościowe; Ojciec jako 
arché – co można rozumieć jako stan mentalny, który jest źródłem naszych działań 
oraz znaczenie Ojca w kontekście braterstwa, gdyż bez kontaktu z Ojcem niemożli-
we stają się prawidłowe relacje międzyludzkie. Oczywiście nie wyczerpuje to tema-
tu, lecz stanowi wybór zagadnień wydających się istotnych społecznie ze względu na 
zaburzenia myślenia o wartościach w świecie konsumpcyjnym oraz na zanikające w 
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młodym pokoleniu myślenie w kategoriach wspólnotowości. Artykuł stanowi aktu-
alizację wyjaśnień dotyczących Modlitwy Pańskiej, by była ona bardziej zrozumiała 
dla współczesnego człowieka. Na końcu podane są wnioski praktyczne zawierające 
sugestie tematów do własnej refleksji i ćwiczenia w życiu codziennym.

Słowa kluczowe: Modlitwa Pańska, Ojcze nasz, arché, zachwyt, wspólnota, mi-
łość braterska.

Summary:
The philosophical commentary on the Lord’s Prayer, part I
A conceptual article that aim is to take a philosophical reflection on the meaning 

of the initial fragment of the Lord’s Prayer using the analytical and synthetic method. 
Reflections on the theme of the Father are taken in three contexts – understanding 
the Father as the proper object of admiration, because the encounter turns out to be 
the element preceding the love of that which is valuable; Father as arché– what can 
be understood as the mental state which is the source of our actions and the impor-
tance of the Father in the context of brotherhood, because without proper contact 
with the Father, correct interpersonal relations become impossible. Of course, this 
does not exhaust the topic, but is a selection of issues that seem socially relevant be-
cause of thinking disorders about values in the consumption world and the thinking 
in terms of community disappearing in the younger generation. The article is an 
update of the explanations regarding the Lord’s Prayer, so that it would be more un-
derstandable for modern man. At the end are given practical conclusions containing 
suggestions of topics for their own reflection and exercise in everyday life.

Key words: Lord’s Prayer, Our Father, arché, admiration, community, brotherly 
love.
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Kryzys rodziny a ideologia gender.
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sterskich na kierunku Ekonomia w Uniwersytecie Rzeszowskim. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych i 
opublikował kilka artykułów naukowych w czasopismach.  Główne zainteresowania badawcze: ekonomia i peda-
gogika. 

 

 lic. Patrycja Sławska - Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie

Wstęp
Dzisiejszy świat jest pełen zagrożeń i kryzysów w społeczeństwie oraz w gospodar-

ce. Wszelkie przemiany ideowo-kulturowe spowodowały rozwój poglądów, różnorod-
nych ideologii na temat kultury, społeczeństwa, jak również człowieka. Niektóre z nich 
zmieniają pewne dotychczasowe wartości fundamentalne dotąd będące najważniej-
szymi. Ludzie, przede wszystkim młodzi stają w obliczu świata pełnego problemów 
oraz zagrożeń dotąd niedostrzeganych. Dzieje się tak, iż szybki rozwój we wszystkich 
dziedzinach życia działalności człowieka doprowadził do tego, iż wraz z nową rzeczy-
wistością pojawiły się nowe problemy, ideologie, czy poglądy. Niestety współczesna 
cywilizacja spowodowała kryzys fundamentu społeczeństwa jaką jest rodzina. 

Warto zauważyć, iż pojawił się kryzys właściwego modelu rodziny. Człowiek pa-
trzy na otaczającą go rzeczywistość inaczej niż kiedyś nasi dziadkowie. Zmieniają się 
więc poglądy, wartości i zachowania ludzi. Jednym z realnych zagrożeń nie tylko dla 
rodziny, ale całego świata jest ideologia gender, gdyż deformuje ona obraz rodziny i 
niszczy fundament całego społeczeństwa.

Należy również, zwrócić uwagę na to, że media powodują szerzenie się ideologii, 
które stają się często nie zauważalnym i groźnym zjawiskiem, które społeczeństwo 
zdaje się nie zauważać. Niestety często problem zostaje dostrzeżony kiedy już osią-
gnie znaczące rozmiary, a walka ze skutkami staje się o wiele trudniejsza. Toczy się 
wiele dyskusji na temat zjawiska gender. Zaczęto przytaczać słowa wielu słynnych 
i wybitnych osób, które twierdzą, iż ideologia ta staje się największym problem dla 
świata i Kościoła. Ma ona wielu zwolenników i przeciwników. Budzi wśród wielu 
osób zaniepokojenie. Skala rozwoju jest zaskoczeniem nie tylko dla specjalistów 
różnych dziedzin naukowych, ale również dla ludzi, nie będącymi jej zwolennikami. 

Czy ideologia gender w rzeczywistości walczy o kwestię równouprawnienia kobiet 
i mężczyzn co wydawałoby się czymś właściwym. Czy rzeczywiście taki jest jej cel? 
Czym jest ideologia gender? W jaki sposób jest ona definiowana? Czy jest najniebez-
pieczniejszą ideologią świata? Jakie wywołuje skutki to zjawisko? Celem niniejszego 
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artykułu jest próba odpowiedzi na powyższe pytania, gdyż wyjaśnienie i przedsta-
wienie tego zjawiska nie jest łatwe, bowiem istnieje wiele teorii na jej temat. Opi-
sywana ideologia w ostatnim czasie rozprzestrzeniła się na dużą skalę. W związku 
z tym, w artykule zwrócono uwagę również na rozmiary jak i skutki tego zjawiska.

Nie należy oczekiwać iż w artykule zostaną zawarte jakieś nowatorskie odkrycia, 
gdyż nie ma zbyt wiele publikacji na temat tej ideologii. Podejmując ten temat autor 
ma na celu przede wszystkim przedstawienie jak groźnym jest zjawiskiem dla każ-
dego człowieka, zwłaszcza rodziny. Refleksja ta ma na celu także uświadomienie za-
grożenia jakim jest ideologia gender rodzicom, nauczycielom, lekarzom i wszystkim 
specjalistom, którzy mogą być w nią już uwikłani nie mając w pełni świadomości. 

Definiowanie ideologii gender
Większość z nas nie wie z czym wiąże się ta ideologia, w związku z tym też nie 

zauważa w niej niebezpieczeństwa. Dlatego tak ważne staje się dzisiaj uświadomie-
nie społeczeństwu czym jest ta ideologia, jak również zagrożeń jakie płyną z jej sze-
rzenia się wśród ludzi. Dotyka ona już coraz więcej ludzi młodych. Należałoby na 
początku wspomnieć jak to się zaczęło oraz jak doszło do jej utworzenia, aby lepiej 
można było zrozumieć to zagrożenie. 

Początek sięga czasów kiedy to walczono o równouprawnienie kobiet i przeciwko 
ich dyskryminacji w różnych dziedzinach życia. Nastąpiła fala ruchu feministyczne-
go, który dążył do zrównania praw kobiet m.in. prawo wyborcze, swobodny dostęp 
do edukacji tak samo jak mężczyznom, a więc celem było zapewnienie kobietom 
takiego samego dostępu w życiu publicznym, co mężczyznom. Niestety w okresie 
późniejszym rozwój ideologii nastąpił w odwrotnym kierunku niż zakładano. Rewo-
lucja feministyczna spowodowała zniesienie ról jakie są przypisywane określonej 
płci. Aktywność ruchu przejawiała się w dziedzinie polityki, czy tez nauki. 

Dzięki badaniom przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych dotyczących ludz-
kiej tożsamości, seksualności, antropologów, czy psychologów jak i wielu innych 
postaci zmieniły się cele człowieka i jego wartości. Zaczęto sięgać do antykoncepcji 
oraz aborcji w obawie o przyszłość, w której ludność nie będzie miała za co się wy-
żywić. W rezultacie promowano aborcję, czy antykoncepcję. Znaczenie dla rewolucji 
miało więc również podłoże ekonomiczne. Stąd też swoje działania usprawiedliwiali 
istniejącą sytuacją demograficzną ludności, z ochroną środowiska, czy też bezpie-
czeństwa. W okresie późniejszym nastąpiła także zmiana w sferze kulturowej czło-
wieka. To ona stała się przemianą rozumienia i rewolucji ideologii gender1.

Przed omówieniem ideologii należy wyjaśnić co jest określane terminem gender. 
W literaturze można zauważyć różny sposób definiowania tego pojęcia. Najczęściej 
stosowane jest ono do określenia płci społecznej bądź kulturowej, która jest różna 
od płci biologicznej. Słowo to pochodzi z języka angielskiego i dokładnie oznacza 
płeć. Ponadto niektórzy autorzy określają gender jako zespół cech, zachowań, ste-
reotypów, a także ról płciowych, które są nadane kobiecie i mężczyźnie. Cechy te 
przyznaje społeczeństwo, jak i sama kultura2. 

1  M. Ryś, Potrzeba budowania cywilizacji miłości w odpowiedzi na zagrożenia płynące z ideologii gender [w:] 
A. Czajkowska, M. Kuciński (red.), Religia, kultura i edukacja w świetle zagrożeń współczesnego świata, Wyd. 
Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2014, s. 135-136.

2  J. J. Pawłowicz, Ideologia gender realnym zagrożeniem dla małżeństwa i rodziny, ,,Teologia i moralność”2012, 
nr 1 (11), s. 140. 
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Organizacja WHO również porusza kwestię płci. Jej zdaniem płeć odnosi się do 
cech kobiet oraz mężczyzn, zwłaszcza takich jak role, zachowania, normy, związki 
między nimi. Społeczne oczekiwania odnośnie płci zmieniają się wraz z czasem i 
różnią się od określonej kultury. W związku z tym tak ważne staje się rozpoznanie 
swojej tożsamości kulturowej. Ludzie rodząc się płci męskiej lub żeńskiej uczą się 
właściwych zachowań, wchodzić interakcje z innymi ludźmi w miejscach publicz-
nych, takich jak w pracy, czy w szkole. Co więcej, przygotowują się do odpowiednich 
ról jakie powinna pełnić kobieta lub mężczyzna w społeczeństwie3.

Gdy chodzi o rozróżnienie płci biologicznej od kulturowej wielu psychologów ma 
swoje odmienne zdanie na ten temat. Robert Stoller stwierdził, iż takie rozróżnienie 
jest jak najbardziej uzasadnione, gdyż istnieją takie przypadki gdzie płeć biologiczna 
określonych ludzi odbiega od tej do której zostały przydzielone w chwili ich urodze-
nia. W ten sposób zaakcentował on różnicę jaka istnieje pomiędzy porządkiem biolo-
gicznym, a kulturowym. Inną teorię głosiła Ann Oakley uznała ona bowiem płeć biolo-
giczną za pewien zespół cech anatomicznych jak również fizjologicznych. Natomiast 
na płeć kulturową według niej składają się zachowania, które kształtuje dane społe-
czeństwo i to one dowodzą o kobiecości, bądź męskości określonej osoby. Wszystkie 
powyższe osoby dążyły do rozróżnienia płci biologicznej od kulturowej4. Kobieta lub 
mężczyzna zatem musi się wykazywać się określonymi cechami. Jak można zauważyć 
płeć jest złożonym i skomplikowanym elementem tożsamości człowieka. 

Niestety w dzisiejszym świecie zacierane są różnice między płciami i szerzą się 
przeświadczenia, iż płeć nie wynika z biologii samego człowieka i stwierdzenie, iż 
jest ona narzucana im przez kulturę. Powoduje zagubienie się tożsamości kulturo-
wej człowieka. Pojawia się ideologia gender, która staje się problemem.

Ludzie zaczynają mieć problem z określeniem własnej tożsamości co powoduje 
stworzenie się różnych zaburzeń. Zatem jeśli jest mowa o zaburzeniach to chodzi 
przede wszystkim o odrzuceniu przez określoną osobę swojej płci. Osoba ta odbie-
ga swoim zachowaniem, osobowością, swoją rolą społeczną od kultury pozostałych 
ludzi. Należy również podkreślić, iż zaburzenia te pojawiają się tam gdzie występuje 
dychotomiczny system ról społecznych. Dzieje się tak, iż człowiek jest taką istotą, 
która swoją tożsamość buduje w relacjach z ludźmi i w otaczającej go rzeczywisto-
ści. Bez tych elementów nie jest ona w stanie funkcjonować w dzisiejszym świecie. 
Bowiem tożsamość dowartościowuje człowieka5. 

Według ks. Dariusza Oko ideologia gender jest nawet gorsza od nazizmu oraz ko-
munizmu. Twierdzy również, iż ideologia ta niszczy człowieka. Atakuje bowiem ona 
w fundament rodziny, w której człowiek się rozwija i kształtuje. Ideologia ta promu-
je zasady całkowicie sprzeczne z rzeczywistością. Jest to nowy problem dzisiejszego 
społeczeństwa. W obliczu zagrożenia stoją dzieci i młodzież. Jeśli nie zostanie za-
trzymany rozwój tych radykalnych poglądów to ucierpi na tym rodzina, a wraz z tym 
całe społeczeństwo6. Po legalizacji w USA układów homoseksualnych i wszelkiego 

3  Gender, http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/gender [dostęp:8.06.2018].
4  A. Nacher, Telepłeć gender w telewizji doby globalizacji, Wyd. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2008, s. 185.
5  D. Pankowska., Wychowanie a role płciowe: pedagogika gender, Wyd. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 

Warszawa 2005, s. 14-15.
6  Dlaczego konieczny jest sprzeciw wobec ideologii gender, http://www.stopgender.pl/ [dostęp: 8.06.2018].
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rodzaju inne inicjatywy, aby znieść dyskryminacją społeczną niestety stało się to 
ułatwieniem do szybszego szerzenia się ideologii gender. 

Następuje destrukcja modelu małżeństwa, rodziny. Ponadto zatacza ona coraz to 
szersze kręgi w różnych dziedzinach i ważnych organizacjach. Wręcz absurdalnym 
wydarzeniem było spotkanie zorganizowane w siedzibie ONZ na którym to bronio-
no praw lesbijek, gejów, osób transseksualnych oraz biseksualnych. Wielu mini-
strów, polityków, urzędników zajmujących wysokie pozycje z różnych państw po-
parło tą inicjatywę. Kwestia ta poruszana była także na Międzynarodowej Federacji 
Planowania Rodzicielstwa7. W Polsce również staje się ona akceptowana w różnych 
dziedzinach oraz zostały utworzone zostały kierunki studiów w tym zakresie. Stąd 
tak ważne staje się uświadomienie zagrożeń. 

Poglądy genderyzmu – rodzina
Fundament teorii gender stanowi przede wszystkim płeć, która ma główne zna-

czenie. To ona określa sposób funkcjonowania człowieka, jego rozwoju i relacji mię-
dzyludzkich. Zwolennicy twierdzą, że nie należy przypisywać kobietom, bądź męż-
czyznom określone im cechy, role tylko ze względu na posiadane cechy płciowe bę-
dące naturalną kwestią. Przydzielanie określonych ról matkom lub ojcom uważają za 
coś niewłaściwego. Płeć bowiem jest kwestią kultury oraz zaakceptowanych przez 
społeczeństwo stereotypów. Cechy biologiczne człowieka nie świadczą o jego tożsa-
mości oraz osobowości, ani o jego preferencji seksualnej. Gender wyklucza naturę 
człowieka. Nie da się także rozpoznać kogoś, czy uznać go za mężczyznę albo kobietę8.

Zwolennicy ideologii twierdzą, iż płeć stanowi pewną konstrukcję społeczną. W 
ich opinii biologiczna płeć nie jest wrodzona tylko skonstruowana. Celem ideologii 
jest stworzenie społeczeństwa bez różnic między płcią męską oraz żeńską. Człowiek 
również według niej ma prawo do płci kulturowej. Gender zmienia również model 
rodziny oraz małżeństwa. Zmieniają się ich wartości będące ich fundamentem oraz 
kształt, który zaczyna zależeć od preferencji społeczeństwa. W małżeństwie płeć 
biologiczna drugiej osoby przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie, nie jest to istotne 
dla życia społecznego9. Stąd też coraz częściej można zauważyć szerzenie się mał-
żeństw homoseksualnych. Zmianie uległa także kwestia prokreacji rodziny. Ponadto 
zanikają granice i podział ról. Dochodzi do destrukcji relacji międzyludzkich. W ro-
dzinie występuje walka pomiędzy rolami kobiety lub mężczyzny. Działania zwolen-
ników gender dążą do destrukcji tradycyjnych struktur, dlatego też dokonują ataku 
na rodzinę. Następnie chcą dokonać zmian w społeczeństwie dopasowanych przede 
wszystkim do zaspokojenia potrzeb, a więc zmiana trybu życia, propagowanie stylu 
życia, swobody działań i bycia kim dana osoba chce. Należy więc zauważyć, wszyst-
kie te działania prowadzą do zlikwidowania rodziny, bądź zmiany jej definiowania10. 

Trudno jest dzisiaj uwierzyć, iż dopuszczono do tego, aby ideologia ta rozwinę-
ła się także w Polsce, gdzie większość twierdzi, iż rodzina stanowi fundament ich 

7  M. Ryś, M. Wałaszczyk., Gender: cywilizacja śmierci, Warszawa 2013, s. 11-12.
8  M. Wyrostkiewicz., Teoria gender w świecie antropologii personalistycznej, ,,Wychowawca”2013, nr 5, s. 6.
9  K. P. Morciniec., Małżeństwo i rodzina w zderzeniu z gender [w:] A. Bartoszek (red.), Familiar splendor. 

Piękno życia rodzinnego jako wyzwanie dla społeczeństwa i Kościoła, Wyd. Wydział Teologiczny Uniwersytetu 
Opolskiego, Piekary 2011, s. 78.

10  Ibidem, s. 84-85.
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życia oraz jest źródłem ich szczęścia. Pokazują to choćby dane GUS dotyczące licz-
by zawieranych małżeństw, która ciągle spada. Liczba rozwodów zaś rośnie. Wiele 
młodych małżeństw nie planuje mieć w przyszłości dzieci11. Decyzja o zawarciu mał-
żeństwa, bądź budowy rodziny spadła na dalszy plan, ważniejsze staje się zaspoko-
jenie własnych potrzeb. Ludzie wpadają w pułapkę genderyzmu poddając się jej bez 
sprzeciwu. Próbuje się im wmówić, że zachodzące zmiany kulturowe są dążeniem 
ku wolności, jak też dopasowaniem się do nowego pokolenia i cywilizacji. Ideologia 
ta walczy o zmianę tożsamości. Chce, aby człowiek zapomniał o tradycyjnym modelu 
rodziny oraz by wyrzekł się on przynależności do Kościoła. Stąd też zwolennikami 
ideologii to głównie ateiści12.

Zgodnie z ideologią gender ludzie mogą dokonać wyboru czy chcą stać się męż-
czyzną lub kobietą, jak też swoją orientację seksualną. W ten sposób stopniowo 
wprowadzana jest akceptacja nowego modelu rodziny złożonej z związku homosek-
sualnego. Co gorsze absurdalność tkwi w tym, iż dotyczy również dzieci zdaniem 
gender ono ma prawo wyboru czy chce być dziewczynką, bądź chłopcem, a także 
może dokonać tego wyboru wiele razy w swoim życiu. Płeć swoją każda osoba może 
na swój definiować. Ma ona więc charakter kulturowy. Ponadto tradycyjny wzór 
rodziny staje się przeżytkiem. Teoria gender promuje również rozwiązły styl ży-
cia oraz chce wprowadzić edukację seksualną od najmłodszych lat przedszkolnych. 
Dąży też do legalizacji związków kobieta z kobietą lub mężczyzna z mężczyzną a 
także walczy o prawo dla nich do wychowywania przez owe pary potomstwa13.

Dokonuje próby zmiany definiowania terminu rodzina, jak i małżeństwo. Zmienia 
spojrzenie na ich sens. Rodzina nie oparta na prawdziwej nierozerwalnej miłości ko-
biety i mężczyzny nie może być w stanie zapewnić właściwego rozwoju duchowego 
oraz materialnego dzieciom. Powoduje więc to rozpad rodziny. Przyczynia się rów-
nież do innych negatywnych skutków społecznych m.in. do rozwoju różnego rodzaju 
patologii takich jak: narkomania, gwałty, przemoc. Nowa wizja rodziny prowadzi do 
zniszczenia całego społeczeństwa. Człowiek zostaje pozbawiony swojej tożsamości 
płciowej. Zaczyna tracić sens własnego istnienia, co powoduje iż nie jest w stanie 
funkcjonować w sposób właściwy w życiu społecznym, osobowym oraz rodzinnym. 
Bez fundamentu rodziny człowiek w społeczeństwie zostaje całkowicie zniszczony14.

Zagrożenia w obliczu gender
Ideologia ta wchodzi we wszystkie sfery życia człowieka. Najczęściej bez zgody 

danego społeczeństwa. Gender można spotkać nawet w takich dziedzinach jak: me-
dycyna, nauka, czy edukacja15. W Polsce jest ideologia ta jest wprowadzana sprytnie 
poprzez prawodawstwo, które dotyczy różnych sfer życia społecznego. Wszelkiego 
rodzaju dokumenty, przepisy mające zapewnić ochronę, bezpieczeństwo, jak i dobro 

11 Zob. dane GUS, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/23/1/1/malzen-
stwa_i_dzietnosc_w_polsce.pdf [dostęp: 10.06.2018].

12  M. Nykiel, Pułapka gender, Wyd. M, Kraków 2014, s. 8.
13  B. Bajor, Gender – czyli będziecie jak Bóg, ,,Przymierze z Maryją”2014, nr 74 (styczeń/luty).
14  P. Skiba, Zagrożenia rodziny płynące z ideologii gender, List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej 

Rodziny, 2013, http://www.milosierdzie.stargard.pl/pliki/101.pdf [dostęp: 10.06.2018].
15  R. Zyman, O co właściwie chodzi z tym gender, https://parafiaraclawice.pl/o-co-wlasciwie-chodzi-z-tym-gen-

der/ [dostęp: 10.06.2018].
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społeczne w rzeczywistości ich cel jest inny. Ingerują w system wychowawczy i dążą 
do zmiany świadomości ludzi w określonych kwestiach. Staje się to zagrożeniem dla 
funkcjonowania społeczeństwa i Kościoła. 

Szokujące są również ogłodzone przez organizację WHO określone standardy do-
tyczących edukacji seksualnej dzieci i młodzieży w szkołach. Prowadzą do ich de-
prawacji. Promują rzeczy, które są wręcz nie do pomyślenia. Standardy WHO często 
są wdrażane w szkołach bez zgody rodziców. Można tutaj wymienić projekt, który 
z pozoru wydaje się być w porządku na pierwszy rzut oka i właściwy. Niestety po 
zapoznaniu się ze szczegółami nie jest on na pewno projektem, który ma na celu 
nauczenie dzieci tolerancji wobec innych, szacunku, czy też poczucia równego trak-
towania. Należą do nich współfinansowany przez Unię Europejską projekt taki jak: 
,,Równościowe przedszkole”. Zawiera on kontrowersyjne zabawy. Edukacja seksual-
na od najmłodszych lat powoduje, iż rodzi się wiele patologii społecznych. 

Na niektórych uniwersytetach powstał nawet kierunek studiów związany z gen-
der. Podczas szkoleń, warsztatów szerzą się poglądy tej niebezpiecznej ideologii. 
Kształci się tam nowych jej zwolenników. Zatajane są tragiczne skutki postępowania 
człowieka według teorii gender. Osoba w środowisku gender ma tendencje samobój-
cze, wszelkiego rodzaju zaburzenia, w tym również tożsamości, pojawiają się gwałty. 
To tylko niektóre tragiczne skutki tej ideologii. Ich skala jest zatrważająco duża. 

Teoria ta również pojawia się głównie w kulturze. Media to tylko potęgują. Wpro-
wadzają one do popularnych filmów, czy seriali inny obraz rodziny poprzez występo-
wanie wszelkiego rodzaju programach telewizyjnych postaci homoseksualnych oraz 
dzieci, które są wychowywane przez gejów. Pokazują one to zjawisko jako właściwe. 
Niestety nie tylko w telewizji można spotkać się z tym absurdalnym zjawiskiem16.

Gender występuje również w medycynie i robi wszystko, aby wprowadzić pra-
wo do aborcji, in vitro, antykoncepcji, chirurgicznej, bądź hormonalnej zmiany płci, 
prawo do eutanazji oraz prawo do eliminowania osób chorych, słabych i upośledzo-
nych. Dochodzi dzisiaj do rozluźnienia norm moralnych w świecie. Nie liczy się czło-
wiek, gdyż to on staje się klientem zakładów farmaceutycznych, pornograficznych, 
pedofilskich, a także aborcyjnych. Najważniejsze są uzyskane korzyści ekonomiczne. 
Ideologia ta wyrządza krzywdę zwłaszcza młodym pokoleniom, które nie mają jesz-
cze świadomości zagrożenia. Rewolucja genderowska wpływa negatywnie na dzieci 
i uniemożliwia im prawidłowy rozwój. Zachowania ludzi są niezgodne z zasadami 
moralnymi. Zanika poszanowanie natury kobiety, bądź mężczyzny. Wielu rodziców, 
wychowanków, czy też nauczycieli nie słyszeli o działalności zwolenników gender17.

Wśród wszystkich zagrożeń to przede wszystkim kwestionowanie natury czło-
wieka. Niesie ono za sobą szereg poważnych konsekwencji. Pierwszą jest wmawia-
nie społeczeństwu, iż człowiek nie powstaje z natury lecz w wyniku sztuki oraz tech-
niki i kultury. Kolejną jest przekazywanie i utwierdzanie grupy społecznej w tym, iż 
bycie kobietą, bądź mężczyzną jest kwestią ich wyboru lub kultury. Płeć biologiczna 
to kwestia rozwoju kultury. Następna konsekwencja dotyczy istnienia duszy ludz-
kiej. Według ideologii sprowadza się ona tylko do funkcji mózgu. Należy także zwró-

16  List pasterski KEP, Wielkie zagrożenie [w:] Benedykt XI, A. Bujak i in. (red.) , Dyktatura gender, Wyd. Biały 
Kruk, Kraków 2014, s. 69-70.

17  Ibidem, s. 70-72.
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cić uwagę na kwestię naukowca, który postrzegany jest w tej teorii jako stwórca 
ludzi. To on wskazuje co jest dobre a co dla człowieka jest złe. Stawia naukowca w 
miejsce Boga co budzi niepokój. Rodzi się ateizm.

Przedstawione zostały najważniejsze zagrożenia, które powinny zostać jak 
najszybciej dostrzeżone przez społeczeństwo, gdyż są one tragiczne w skutkach. 
Problem staje się czymś dotąd niespotykanym. Niestety jest bardzo niebezpieczny 
bowiem atakuje i neguje naturę ludzką każdego człowieka. Niszczy rodzinę, małżeń-
stwa kobiety i mężczyzny jak też sprzeciwia się Kościołowi. Ideologia chce pozba-
wić ludzi takich fundamentalnych wartości jak: wiara oraz prawda18. Zatem należy 
uświadomić te wszystkie zagrożenia płynące z ideologii gender zwłaszcza młodym 
pokoleniom, które nie dostrzegają problemu. Dzisiaj świat w pogoni za techniką, cy-
wilizacją nie zauważa choć na początku błahych i niegroźnych zjawisk, które z cza-
sem nabierają znaczących rozmiarów. Następuje wielkie spustoszenie i tworzenie 
się świata bez praw, zasad moralnych, bez wartości, czy poszanowania. Jest to świat 
sprzeczny, odrzucający chrześcijańskie wartości. Jak zatem obronić się przed taką 
katastrofalną wizją świata?

Walka a proces genderyzmu
Proces genderyzmu niesie całemu społeczeństwu wiele zagrożeń. To społeczeń-

stwo, obywatele stali się oni ofiarą tego procesu. Dzisiaj można spotkać się z różną 
reakcją wielu osób na zjawisko gender. Teoria gender ma zarówno przeciwników i 
zwolenników. Niestety walki z ideologią nie ułatwia też sam fakt, iż niewiele osób 
wie co to właściwie jest bądź jakie niesie dla nich skutki. Na szczęście są i tacy, któ-
rzy próbują na różne sposoby przeciwdziałać szerzeniu się tych niebezpiecznych 
poglądów godzących w naturę ludzką człowieka. Zauważają absurdalność poglądów 
głoszonych przez jej zwolenników. Niektórzy nauczyciele, wychowankowie oraz 
duszpasterze starają się uświadomić wagę problemu jakim jest teoria gender. 

Kościół broni tradycyjnej rodziny składającej się z kobiety i mężczyzny oraz 
nie dopuszcza innej możliwości. Organizuje różne inicjatywy mające na celu upo-
wszechnianie prawdy o rodzinie oraz małżeństwie. Działania te mają zwrócić uwagę 
jak powinna wyglądać, funkcjonować prawdziwa rodzina. Nie zgadza się on z no-
wym modelem małżeństwa propagowanym przez gender. Dostrzega również skutki 
odrzucenia natury ludzkiej i tradycyjnych wartości.

Dzisiaj potrzebna jest odpowiednia edukacja środowisk zwłaszcza takich jak: 
szkoła, dom lub praca. Ważną kwestią jest dążenie do zniwelowania wpływu śro-
dowisk kulturowych na instytucje oświatowe. Ponadto należy zakazać prowadzenia 
badań na dzieciach w rzeczywistości będących eksperymentami19. Szkoły powinny 
być sprawdzane pod kątem jakie projekty realizują oraz w jaki sposób, gdyż rodzic 
powinien wiedzieć w czym jego dziecko będzie uczestniczyło. Kontrola ta miałaby za-
pobiec niedorzecznym sytuacjom, jakie zostały przedstawione wcześniej w artykule.

Jak mawia ks. Dariusz Oko ludzie muszą uodpornić się na ataki ze strony gender. 
Obywatele idący za prawdą mają obowiązek szukania prawdomównych mediów, 

18  A. Maryniarczyk, Źródła i skutki odrzucenia natury ludzkiej, ,,Wychowawca”2013, nr 5(244), s. 8-11.
19  Miłość, małżeństwo, rodzina: ideologa gender, http://www.parafiazwiastowania.pl/milosc-malzenstwo-ro-

dzina/214-ideologia-gender [dostęp: 11.06.2018].
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gdyż to przez nie człowiek jest najbardziej dziś atakowany. Istnieje potrzeba wła-
ściwego krytycyzmu otrzymywanych informacji. Co więcej obywatele posiadający 
demokratyczne prawa nie mogą dopuszczać do władz rządowych i wielu ważnych 
instytucji państwowych ludzi, którzy nie kierują się dobrem ludzi tylko ideologią 
gender. Społeczeństwo powinno się angażować i uczestniczyć w podejmowanych 
decyzjach politycznych. Ponadto rodzice muszą więcej interesować się programem 
nauczania w szkole, gdyż szczególnie to środowisko jest atakowane przez gende-
ryzm. Mając wgląd do programu oraz do podręczników zamawianych dla dzieci jest 
możliwość zahamowania tych niewłaściwych propagujących ideologię. To jest po-
garda dla godności każdego człowieka. Gender nie oszczędza nawet dzieci. Należy 
także uczestniczyć w marszach i wszelkich inicjatywach mających na celu obronę 
przed falą genderyzmu. Wszelkie skandaliczne sytuacje jak i skutki gender powin-
ny być nagłaśniane w mediach, aby uzmysłowić ludziom niebezpieczeństwo. Trzeba 
nam więc obserwować otoczenie co się dzieje, by móc jak najszybciej zareagować. 
Wszelkie starania próby walki mogą w przyszłości w pewnym stopniu zniwelować 
szereg zagrożeń. Dlatego tak ważne staje się najpierw ich uświadomienie. W ten 
sposób istnieje możliwość ochrony przyszłego pokolenia przed tym groźnym i ma-
sowym zjawiskiem20.

Zakończenie
Podsumowując kwestię ideologii gender można zauważyć jak tragiczne w skut-

kach może być jej szerzenie się dla społeczeństwa w przyszłości. Próby zmiany świa-
domości człowieka jego pochodzenia, tożsamości powoduje, że staje się on zagubio-
ny. Zostaje uwikłany w ideologię genderyzmu. Warto zwrócić uwagę na samo pojęcie 
gender, które jest na wiele różnych sposobów definiowane, choć chodzi tu o przede 
wszystkim o jedno utwierdzenie ludzi, iż płeć nie jest rzeczą kwestii natury ludz-
kiej, lecz kultury. Takie działania pociągają za sobą wiele konsekwencji dla całego 
społeczeństwa. Następuje degradacja modelu rodziny i małżeństwa oraz chrześci-
jańskich wartości. To przecież to wszystko stanowi cały fundament człowieka. Bez 
tego każdy człowiek traci sens swojego życia. W dużej mierze walka z ideologią jest 
w rękach rodziców, wychowawców, Kościoła i innych środowisk sprzeciwiających 
się katastrofalnych skutków tej ideologii. To od nich zależy czy przyszłe pokolenie 
zostanie uratowane.

Streszczenie:
Ideologia gender stanowi największe zagrożenie dla współczesnego społeczeń-

stwa. Jest to poważny problem dla wszystkich ludzi. Większość nie wie co to takiego 
jest gender, ani jak tragiczna może być w skutkach dla całego społeczeństwa. Po-
woduje kryzys rodziny i małżeństwa oraz wartości chrześcijańskich, które stano-
wią fundament życia każdego człowieka. Artykuł prezentuje najważniejsze kwestie 
związane z ideologią gender. Wyjaśnia historię rozwoju, z czym jest związana i jak 
jest definiowana. Ponadto odwołuje się do kwestii kryzysu tradycyjnego modelu ro-
dziny i małżeństwa. Przedstawia zagrożenia oraz próby walki z ideologią. Potrzeba 

20  D. Oko, Gender - nowa ideologia, zagrożenie?, http://solidarni2010.pl/14509-polecamy-gender---nowa-ide-
ologia-zagrozenie.html [dostęp: 12.06.2018].
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jest dzisiaj działań sprawnych i skutecznych, aby zapobiec degradacji społeczeństwa. 
Słowa kluczowe: ideologia gender, genderyzm, rodzina, małżeństwo, zagrożenie

Summary:
Family crisis and ideology of gender
The ideology of gender is the greatest threat to contemporary society. This is a 

serious problem for all people. Most do not know what gender is or how tragic it can 
be for the whole of society. It causes a crisis of family and marriage and Christian 
values that are the foundation of every human’s life. The article presents the most 
important issues related to gender ideology. It explains the history of its develop-
ment, with which it is associated and how it is defined. In addition, it refers to the 
crisis of the traditional family mode and marriage. It presents threats and attempts 
to fight this ideology. Effective and effective measures are needed today to prevent 
the degradation of society.

Keywords: ideology, gender, genderism, family, marriage, threat
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Asystent rodziny. 

Absolwentka kierunków: historii, politologii, socjologii na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i pody-
plomowych studiów z Podstaw Prawa Ukraińskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. 
Zainteresowania naukowe koncentruje wokół systemu politycznego i historii Ukrainy, ponadto funkcjonowania za-
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Wprowadzenie
Fundamentalnym elementem struktury społecznej jest rodzina. W sytuacji kiedy 

rodzina jest niewydolna wychowawczo, nie radzi sobie z wychowywaniem dzieci, 
prowadzeniem gospodarstwa domowego, czy wykonywaniem obowiązków domo-
wych i zawodowych uzyskuje pomoc pracownika socjalnego i asystenta rodziny. Ro-
dziny dysfunkcyjne otrzymują wsparcie asystenta zwłaszcza jeśli istnieje faktyczna 
obawa, że bez właściwego wsparcia i pogłębionej pracy socjalnej mogą nawet stracić 
prawo do opieki nad dziećmi. Asystentura jest nową profesją, polega na towarzy-
szeniu rodzinie w pokonywaniu życiowych trudności, udzielaniu wsparcia i moty-
wowaniu do zmiany niekorzystnej dla niej sytuacji i poprawie jej funkcjonowania1. 

Asystent rodziny to nowy, jeszcze szczegółowo niezbadany zawód związany z 
szeroko rozumianą pomocą społeczną. Asystentura stanowi innowacyjne rozwiąza-
nie w ramach polityki społecznej, rodzinnej, jak również w obrębie systemu spo-
łecznego wsparcia rodziny w szczególnej sytuacji społecznej. Obecnie ten zawód 
znajduje się w trakcie profesjonalizacji. W Polsce w latach 2009-2011 nastąpił in-
tensywny rozwój asystentury rodzinnej jako nowoczesnej formy pracy podejmo-
wanej przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie czy 
organizacje pozarządowe. Osoby wykonujące tę odpowiedzialną profesję pracują z 
rodzinami mającymi wiele życiowych problemów, pozostającymi od lat w systemie 
pomocy społecznej, z którymi zazwyczaj pracowali już w ramach tych problemów 
przedstawiciele innych służb społecznych (np. pracownik socjalny, pedagog szkolny 
terapeuta rodzinny, kurator, policjant dzielnicowy, czy pracownicy placówek opie-
kuńczo-wychowawczych), często bezowocnie. Oznacza to, że asystent powinien pra-
cować w inny sposób niż te służby, żeby być tą osobą, która wywoła zmiany w życiu 
klientów. Najistotniejszym zadaniem asystentów jest wspieranie rodziców we wła-
ściwym wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz pokonywaniu trud-
ności życiowych. Od 2013 roku stale wzrasta ilość rodzin objętych asystenturą, co 
implikuje rosnącą liczbę asystentów. W 2016 r. na terenie województwa lubelskiego 

1  A. Dunajska, D. Dunajska, B. Klein, Asystentura w pomocy społecznej, Warszawa 2011, s. 37.
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było zatrudnionych 273 asystentów wspierających 2616 rodzin2. Z powyższych eg-
zemplifikacji jednoznacznie wynika, że istnieje wiele powodów potwierdzających 
istotność i nieodzowność wieloaspektowego badania zagadnienia asystenta rodziny. 

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie wyobrażeń pracowników so-
cjalnych dotyczących roli zawodowej asystentów rodzin i skonfrontowanie ich z rze-
czywistością. 

Rola to względnie stały i wewnętrznie spójny system zachowań, będących reak-
cjami na zachowania innych osób, przebiegających według mniej lub bardziej wy-
raźnie ustalonego wzoru. Podczas swojego życia człowiek pełni wiele ról, jedną nich 
jest rola zawodowa. Model roli zawodowej obejmuje aspekt normatywny, dotyczący 
opisu podmiotu realizującego konkretną rolę zawodową, oczekiwań odnośnie jego 
uprawnień, obowiązków, kwalifikacji, cech i kompetencji, czyli stanowiący pewną 
koncepcję otoczenia i siebie. Drugim aspektem roli zawodowej jest realizacyjny, wią-
żący się z celami, zadaniami, formami ich realizacji, co oznacza, że chodzi tutaj o okre-
ślone behawioralne wzory, czyli czynności zawodowe3. Istotną kwestią jest zgodność 
obydwu wymiarów roli oczekiwanych i wypełnianych. Zharmonizowanie i zgodność 
wyznaczników obu tych aspektów są ze sobą ściśle powiązane. Dopasowanie obu 
tych elementów stanowi fundament zgodności oczekiwań z faktyczną realizacją roli. 

Rola asystenta rodziny przynależy do grupy ról zawodowych i jest ujęta w ścisłe 
przepisy4. Asystent rodziny wykonuje ją w ramach struktur pomocy społecznej w 
kontekście organizacyjnym5. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-
czej6 oraz ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin7 zawierają prawne konteksty 
uwarunkowań roli zawodowej asystenta. Te akty prawne precyzują np. takie kwestie 
jak: kto może zostać asystentem, jakie są jego zadania i przywileje, czy potencjalne 
miejsca zatrudnienia. 

Do zadań asystentów rodzin należy zaliczyć: nawiązanie kontaktu z rodziną, bu-
dowanie z nią więzi opartej na szacunku, zaufaniu i otwartości, poznawanie sytu-
acji rodziny w kontakcie z nią, jak również budowanie obrazu jej funkcjonowania. 
Poza tym pomoc rodzinie w zrozumieniu jej sytuacji poprzez nazwanie problemów, 
odkrycie własnych możliwości i motywacje do zmian. Rolą asystenta powinno być 
prowadzenie rodziny w procesie zmian, czyli wspieranie, udzielanie informacji, 
trenowanie życiowych umiejętności, modelowanie pożądanych zachowań. Koor-
dynowanie prac innych służb społecznych działających na rzecz rodziny i dziecka. 
Asystent w swoich działaniach powinien opierać się na kompleksowym dążeniu do 
upodmiotowienia rodziny i nie zachowywać się jak urzędnik, a jak przyjaciel. Ozna-
cza to, że jego cele to wspieranie rodziny, edukowanie, zapobieganie degradacji i 

2  Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok, Lublin 2017, s. 90, http://www.lubelskie.pl/file/2017/06/8.3.-
-zal.pdf [dostęp 22.01.2018]

3  D. Dąbrowska, Studia nad znaczeniem pracy dla człowieka, Wrocław 1974, s. 121-122.
4  J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970, s. 131.
5  D. Trawkowska, Role zawodowe pracowników socjalnych teoriach socjologicznych i praktyce badawczej [w:] 

Pomoc społeczna. Praca socjalna. Teoria i praktyka, t. 1, K. Marzec-Homolka (red.), Bydgoszcz 2003, s. 338.
6  Zob. szerzej: Ustawa z Dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. 

U z 2016 r., poz. 575).
7  Zob. Ustawa z Dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin (Dz. U z 2016 r., poz. 

1860), dalej nazywana ustawą „Za życiem”.
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tworzenie sieci kooperacji z innymi służbami społecznymi8. Asystenci rodzin wspie-
rają rodziny, w których występują nasilone trudności opiekuńczo-wychowawcze, 
czyli wieloproblemowe9. W styczniu 2017 r. weszła w życie tzw. ustawa „Za życiem”. 
Ten akt prawny poszerzył katalog zadań asystenta o wsparcie dla rodzin oczekują-
cych dziecka, które z dużym prawdopodobieństwem będzie mieć dysfunkcje roz-
wojowe, a także dla rodzin wychowujących dziecko z takimi dysfunkcjami. Obec-
nie asystent poza standardowymi10 zadaniami koordynuje kompleksowe wsparcie 
(informacyjne, instrumentalne, wartościujące emocjonalne, itd.) (poradnictwo) dla 
kobiet w ciąży, połogu zwłaszcza dla kobiet w ciąży powikłanej, ich rodzin, czy dla 
kobiet doświadczających niepowodzeń położniczych11.

W 2011 roku na terenie województwa śląskiego i kujawsko-pomorskiego prze-
prowadzono badania pilotażowe pracowników socjalnych. Sondaż dotyczył roli za-
wodowej asystenta rodziny. Wyniki wskazały, że ¾ badanych postrzega asystenta 
jako „pomagacza” –pomocnika rodziny wspierającego ją w rozwiązywaniu sytuacji 
trudnych. Pojawiały się także odpowiedzi uznające go za doradcę lub mediatora, 
„powiernika pomiędzy OPS a rodziną wychowująca dzieci znajdującą się w kryzysie 
lub nim zagrożoną, jak również takie, że rola asystenta rodziny niczym nie różni się 
od funkcji pracownika socjalnego. Odnotowano także opinie, że rolą asystenta rodzi-
ny powinna być pomoc świadczona (wyłącznie ) rodzinom zastępczym i w począt-
kowym okresie ich funkcjonowania, a potem nadzór i kontrola. Rzadko pojawiały się 
odpowiedzi obszerniej charakteryzujące rolę asystenta rodziny12.

Badaczka M. Ciczkowska-Giedziun w 2011 r. przeprowadziła na terenie południo-
wo-wschodniej Polski badania pracowników socjalnych. Sondaż diagnostyczny doty-
czył stosunku pracowników socjalnych do takich kwestii jak: wprowadzenie asystenta 
rodziny do praktyki, postrzegania specyfiki jego pracy i przygotowania do wykonywa-
nia tego zawodu. Wcześniej badania tego typu prowadzili: I. Krasiejko, Z. Skuza i B. Żu-
kowska dokonując analizy wypowiedzi pracowników socjalnych na forum interneto-
wym www.ops.pl. Zwolennicy wprowadzenia asystenta akcentowali, że widzą w nich 
realną pomoc, czyli tych, którzy odciążą pracowników socjalnych w ich pracy. Nato-
miast przeciwnicy uważali, asystentów za zagrożenie, ponieważ to pracownik socjalny 
winien być tym, który ma możliwość pracy z rodziną (zwłaszcza tą z wieloma proble-
mami) ze względu na to, że posiada odpowiednie wykształcenie i kompetencje13.

Badania Cziczkowskiej-Giedziun wskazały, że większość badanych (ponad 80%) 
uznało potrzebę wdrożenia asystentury rodziny do praktyki z uwagi na niewydolność 

8  I. Krasiejko, Asystentura rodzin jako nowa forma pomocy rodzinie w trudnej sytuacji życiowej, [w:] Człowiek w 
obliczu trudnej sytuacji życiowej , B. Kałdon, I. Kurlak (red.), Warszawa 2011, s. 234-235; B. Krajewska, Asystenci 
rodziny w nowym systemie wsparcia, „Praca Socjalna” 2012 nr 2, s. 106; I. Krasiejko, J. Przedperski, Nowoczesne 
formy wsparcia rodziny – asystentura rodzin i Konferencja Grupy Rodzinnej, „Praca Socjalna” 2011 nr 2, s. 5.

9  K. Mickiewicz, K. Głogowska, Wspieranie rodziny źle funkcjonującej z perspektywy asystenta rodziny i 
psychologa, „Praca Socjalna” 2014 nr 4, s. 21.

10  Chodzi tutaj o katalog zadań wynikający z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 2011 r.
11  Zob. szerzej: art. 4, art. 8 ustawy „Za życiem”; M. Czechowska-Bieluga, Diagnoza, praca socjalna, zmia-

na, Lublin 2017, s. 102-105.
12  Zob. szerzej: J. A. Malinowski, Role, funkcje i zadania asystenta rodzinnego, [w:] Asystent rodziny. Nowy zawód i nowa 

usługa w systemie wspierania rodzin. Od opieki i pomocy do wsparcia, A. Żukiewicz (red.), Kraków 2011, s. 38-39.
13  I. Krasiejko, Asystent rodziny w świetle proponowanych zmian ustawowych w opinii pracowników socjal-

nych oraz podejmowanych działań, „Praca Socjalna” 2010 nr 5, s. 21.
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wcześniejszych form kooperacji z rodziną. 1/5 pracowników socjalnych uważała, że 
takie są potrzeby środowiska z uwagi na to, że jest dużo rodzin nieradzących sobie z 
problemami opiekuńczymi czy wychowawczymi. Znikoma liczba badanych uznała, że 
nie ma potrzeby wdrożenia asystentury, ponieważ zamiast tego lepszym rozwiąza-
niem byłoby zatrudnienie większej ilości pracowników socjalnych, którzy też mogliby 
wykonywać tę pracę. 1/3 respondentów wskazała, że asystent będzie wykorzystywał 
nowe metody w pracy z rodziną, przeciwnego zdania było około 15%14. 

W 2012 r. I. Krasiejko przeprowadziła badania dotyczące asystentury rodziny, 
których uczestnikami byli przede wszystkim asystenci rodzin i pracownicy socjal-
ni15. Badania wykazały, że rola i zakres zadań asystentów był odmienny w różnych 
ośrodkach. W niektórych z nich asystent prowadził pracę socjalno-wychowawczą, w 
innych terapeutyczną i socjalną. Pomagał klientom w załatwianiu zaległych spraw 
urzędowych, w kontakcie z różnymi instytucjami, nieraz był też trenerem umiejęt-
ności prowadzenia gospodarstwa domowego. W toku badań asystenci wskazali, że 
zdarza się, że ich rola jest niewłaściwie interpretowana przez inne służby społeczne 
np. mają szpiegować, kontrolować, sprawdzać, pilnować, czy ich klienci nie piją, 
albo czy niewłaściwie zajmują się dziećmi. Asystenci zwracają uwagę, że leży to w 
gestii innych służb np. kuratora, czy pracowników socjalnych16.

Po czterech latach funkcjonowania asystentury w 2015 roku I. Krasiejko przepro-
wadziła kolejne badania17 dotyczące tej kwestii. Celem było uzyskanie informacji do-
tyczących tego czy realizowane jest modelowe ujecie roli i zadań asystenta rodziny, 
polegające na towarzyszeniu, wspieraniu, pedagogizacji i ewentualnych działaniach 
zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci. Respondentami było około 
10% wszystkich asystentów w kraju – 350 osób. Wyniki badan wskazały, że w prak-
tyce nie występuje jedno rozumienie roli, zadań i sposobów wykonywania pracy 
przez asystenta ale można spotkać od towarzyszenia członkom rodziny w rozwo-
ju ich umiejętności życiowych i rodzicielskich po narzucanie zdań, rozliczanie ich, 
interwencję i kontrolę. I. Krasiejko wyróżniła trzy formy realizowania roli i zadań 
asystenta rodziny: asystent jako towarzysz profesjonalista; asystent jako wszech-
stronny działacz; asystent jako interwent. Pierwsza z nich polega na realizowaniu 
wspierającej roli asystenta, czyli niedyrektywnych metodach motywowania do 
zmiany. Udziela on wsparcia (informacyjnego, emocjonalnego, instrumentalnego) 
rodzinie, towarzyszy jej w sytuacjach dnia codziennego, w poszukiwaniu rozwiązań 
sytuacji trudnych, wyciąganiu wniosków z porażek, w czasie wizyt do i do instytucji. 
Modeluje zachowania rodziców względem dzieci, trenuje ich umiejętności opiekuń-
czo-wychowawcze. Kolejne działanie to praca socjalna, monitorowanie czy wspar-
cie rzeczowe. Wypowiedzi badanych asystentów świadczą o tym, że pracownicy 
innych służb społecznych forsują własne wyobrażenie profesji asystenta i próbują 
go obarczyć zadaniami, spoza jego roli zawodowej18. Druga forma polega na reali-
zowaniu wszystkich powyżej wymienionych czynności w podobnej częstotliwości. 

14  Zob. szerzej: M. Cziczkowska-Giedziun, Pracownicy socjalni o asystentach rodziny raz jeszcze, „Praca 
Socjalna” 2012 nr 1, s. 47-50.

15  Zob. szerzej: I. Krasiejko, Asystent rodziny – profesjonalista, ale nie cudotwórca, „Praca Socjalna” 2012 nr 4, s. 18-19.
16  Tamże s. 27.
17  Zob. I. Krasiejko, Asystent rodziny - towarzysz czy interwent?, „Praca Socjalna” 2016 nr 2, s. 87-88. 
18  Tamże, s. 88-90, 92.
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Nieraz duża ilość podejmowanych takich działań jest efektem stylu życia rodziców 
(np. nadużywanie alkoholu), czy nieporadności życiowej. Często asystenci wykonu-
ją zadania i pomagają klientom załatwić zaległe sprawy należące do obowiązków 
pracownika socjalnego. Trzecia forma wiąże się z tendencją do pojmowania roli asy-
stenta w kategoriach funkcji kontrolnych i interwencyjnych, przy równoczesnym in-
strumentalnym traktowaniu metod nawiązywania relacji ze środowiskiem na pod-
stawie budowania zaufania przez asystenta rodziny. Badani asystenci często skarżyli 
się, że wymusza na klientach przystąpienie do działania i natychmiastowe rezultaty. 
Ponadto, że w ich aktywności zaczyna dominować monitorowanie, kontrola i inter-
wencja nad wspieraniem, pedagogizacją i towarzyszeniem19. Należy wspomnieć, że 
w swoich badaniach I. Krasiejko wyodrębniła pozaprawne czynniki wpływające na 
postrzeganie przez asystentów rodzin pełnionej przez nich roli. Zaliczyć do nich 
można np.: koncepcję pomocy rodzinie przyjętą przez daną kadrę kierowniczą czy 
zespół asysty rodzinnej, a także styl kierowania przez kierownictwo oraz wizerunek 
medialny asystentów rodzin20.

Zakończenie
Podsumowując należy podkreślić rolę jaką pełni asystent rodziny w ramach po-

mocy społecznej. Jego najistotniejszym zadaniem jest praca z rodziną i na rzecz 
rodziny poprzez wspieranie, towarzyszenie czy pedagogizację. Działania asystenta 
rodziny mają na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania rodzin, formowa-
nie kompetencji indywidualnych jej członków czy wzmocnienia rodzinnych więzi. 
Niestety, nie w każdym ośrodku pomocy społecznej rola asystenta rodziny jest jed-
noznacznie postrzegana. Zdarzają się sytuacje, że jest utożsamiana z kontrolowa-
niem, pomocą rzeczową czy interwencją. Oznacza to, że w niektórych placówkach 
zmiany związane z wprowadzeniem zawodu asystenta miały charakter wyłącznie 
pozorny. Polegają one na dublowaniu realizowanej przez asystenta roli oraz wynika-
jących z jej zakresu zadań, z rolą i zadaniami innych służb społecznych. Chodzi tutaj 
przede wszystkim o pracownika socjalnego i kuratora sądowego. Odmienne pojmo-
wanie roli asystentów rodziny i innych służb społecznych pracujących z rodziną jest 
uwarunkowane nie tylko ich osobistymi poglądami, ale także tym jakie rozumienie 
tej roli stworzył ich zakład pracy (najczęściej ośrodek pomocy społecznej). Wynika 
to z tego, że na konstruowanie nowej roli społecznej wywiera nie tylko wpływ jej 
realizator (asystent), ale także partnerzy roli, czyli przede wszystkim inne służby 
społeczne. 

Streszczenie:
Asystent rodziny to nowy, jeszcze szczegółowo niezbadany zawód związany z sze-

roko rozumianą pomocą społeczną. Asystentura stanowi innowacyjne rozwiązanie 
w ramach polityki społecznej, rodzinnej, jak również w obrębie systemu społeczne-
go wsparcia rodziny w szczególnej sytuacji społecznej. Obecnie ten zawód znajduje 
się w trakcie profesjonalizacji. W Polsce w latach 2009-2011, nastąpił intensywny 

19  Tamże s. 93-94, 97.
20  Zob. I. Krasiejko, Zawód asystenta rodziny procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii i praktyki nowej profesji 

społecznej, Toruń 2013, s. 317-321.
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rozwój asystentury rodzinnej jako nowoczesnej formy pracy podejmowanej przez 
ośrodki pomocy społecznej i organizacje pozarządowe. Asystentura jest nową pro-
fesją, polega na towarzyszeniu rodzinie w pokonywaniu życiowych trudności, udzie-
laniu wsparcia i motywowaniu do zmiany niekorzystnej dla niej sytuacji i poprawie 
jej funkcjonowania. Od 2013 roku stale wzrasta ilość rodzin objętych asystenturą, co 
implikuje rosnącą liczbę asystentów. W 2016 r., na terenie województwa lubelskiego 
było zatrudnionych 273 asystentów wspierających 2616 rodzin.

Keywords: social assistance, social welfare, social worker, family assistant, role, 
accompanying, supporting, family, pedagogization, parents, child, children

Summary:
Family assistant is a new, yet unexplored profession related to broadly under-

stood social assistance. Assistantship is an innovative solution within the frame-
work of social and family policy as well as within the social support system of the 
family in a special social situation. Currently, this profession is in the process of pro-
fessionalization. In Poland, in 2009-2011, there was an intensive development of 
family assistantship as a modern form of work undertaken by social assistance cen-
ters and non-governmental organizations. Assistantship is a new profession, it con-
sists in accompanying the family in overcoming life’s difficulties, providing support 
and motivating to change the unfavorable situation and improving its functioning. 
Since 2013, the number of assistants has been constantly increasing, which implies 
a growing number of assistants. In 2016, 273 assistants supporting 2616 families 
were employed in the Lublin voivodeship.
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Drodzy Młodzi Przyjaciele! 

1. Na szlaku mojej tegorocznej pielgrzymki do Ojczyzny spotykam się wszędzie z 
wyrazami wielkiej życzliwości i radości. Tak było we Wrocławiu, Legnicy, Gorzowie, 
Gnieźnie i tak jest także tu, w Poznaniu. Dziękuję wam z całego serca za to spotka-
nie i za udział w nim tak liczny, choć jest to czas egzaminów i wystawiania ocen na 
świadectwach. Witam i pozdrawiam każdą i każdego z was po kolei, a przez was i z 
wami pragnę powitać i pozdrowić całą młodzież polską, a także waszych rodziców, 
wychowawców, duszpasterzy, profesorów i całe środowisko uniwersyteckie. Sło-
wa serdecznego pozdrowienia kieruję do pasterza Kościoła poznańskiego, do jego 
biskupów pomocniczych i do Ludu Bożego umiłowanej archidiecezji. Pozdrawiam 
także księdza arcybiskupa Jerzego Strobę, który w tej archidiecezji przez długie lata 
spełniał posługę pasterską. Dziękuję Mu za wszystko, co uczynił dla Kościoła po-
wszechnego, a zwłaszcza dla Kościoła w Polsce. 

Oto jest dzień, który dał nam Pan... 

2. Fragment Ewangelii św. Mateusza, który przed chwilą odczytaliśmy, prowadzi 
nas nad jezioro Genezaret. Apostołowie wsiedli do łodzi, aby wyprzedzić Chrystusa 
na drugi brzeg. I oto, wiosłując w obranym kierunku, ujrzeli Jego samego kroczącego 
po jeziorze. Chrystus szedł po wodzie tak, jakby to była ubita ziemia. Apostołowie 
przerazili się, mniemając, że to zjawa. Na okrzyk trwogi Jezus przemówił do nich: 
„Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!” (Mt 14,27) I wtedy odezwał się Piotr: „Panie, jeśli 
to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!” A On rzekł: „Przyjdź” (Mt 14,28-29) 
I Piotr wyszedł z łodzi i zaczął kroczyć po wodzie. Dochodził już do Chrystusa, gdy 
- wobec silnego uderzenia wiatru - uląkł się. Kiedy zaczął tonąć, krzyknął: „Panie, 
ratuj mnie!” (Mt 14,30) Wówczas Jezus wyciągnął rękę, uchwycił go, ocalił przed 
utonięciem mówiąc: „Czemu zwątpiłeś, małej wiary?” (Mt 14,31) 

„Oto jest dzień, który dał nam Pan, 
Radujmy się i weselmy się w nim” 
(por. Ps 118/117/,24)

(Łac. Ioannes Paulus II), właśc. Karol Józef Wojtyła, ur. 18 maja 1920 roku w Wadowicach, zm. 
02 kwietnia 2005 roku w Watykanie, będąc niemal 27 lat Papieżem. Sługa Boży Kościoła katolickiego, 
polski duchowny katolicki, arcybiskup krakowski, kardynał, a od 16 października 1978 roku papież nie 
Włoch (po raz pierwszy od 456 lat!). Poeta i poliglota, aktor, dramaturg i pedagog. Jako filozof – fe-
nomenolog, przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego. W 1954 roku po likwidacji Wydziału Teo-
logicznego UJ – rozpoczął wykłady z etyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na którym Karol 
Wojtyła pracował do 1978 r.; był tam m.in. kierownikiem Katedry Etyki. Jego najważniejsze publikacje 
to: „Miłość i odpowiedzialność” oraz „Osoba i czyn”. Karol Wojtyła pisał także wiersze i dramaty, m.in. 
dramat „Brat naszego Boga”.

 

  Św. Jan Paweł II 
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To wydarzenie ewangeliczne jest pełne głębokiej treści. Dotyczy najważniejszego 
problemu życia ludzkiego - wiary w Jezusa Chrystusa. Piotr miał z pewnością wiarę, 
którą wyznał później wspaniale pod Cezareą Filipową, ale w tym momencie nie była 
ona jeszcze ugruntowana. Gdy zawiał silny wiatr, Piotr zaczął tonąć, ponieważ zwąt-
pił. To nie wicher zanurzył Piotra w głębinach jeziora, lecz niedostatek wiary. Jego 
wierze zabrakło istotnego elementu - całkowitego oparcia się na Chrystusie, całkowi-
tego zaufania Chrystusowi w chwili wielkiej próby, zabrakło całkowitego pokładania 
w Nim nadziei. Wiara i nadzieja razem z miłością stanowią fundament życia chrześci-
jańskiego, którego kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. W Jego śmierci na krzy-
żu i zmartwychwstaniu została objawiona w pełni miłość Boga do człowieka i świata. 
Jezus jest jedyną drogą do Ojca, jedyną drogą, która prowadzi do prawdy i życia (por. J 
14,6). To orędzie, które Kościół od początku swego istnienia głosi wszystkim ludziom 
i narodom, przypomniał naszemu pokoleniu Sobór Watykański II. Pozwólcie, że za-
cytuję krótki urywek z Konstytucji Gaudium et spes: „Kościół zaś wierzy, że Chrystus, 
który za wszystkich umarł i zmartwychwstał, może człowiekowi przez Ducha swego 
udzielić światła i sił, aby zdolny był odpowiedzieć najwyższemu swemu powołaniu; 
oraz że nie dano ludziom innego pod niebem imienia, w którym by mieli być zbawie-
ni. Podobnie (...) też wierzy, że klucz, ośrodek i cel całej ludzkiej historii znajduje się w 
jego Panu i Nauczycielu. Kościół utrzymuje nadto, że u podłoża wszystkich przemian 
istnieje wiele rzeczy nie ulegających zmianie, a mających swą ostateczną podstawę w 
Chrystusie, który jest Ten sam, wczoraj, dziś i na wieki” (n. 10). 

Drodzy chłopcy i dziewczęta, podążajcie z entuzjazmem swych młodych serc za 
Chrystusem. Tylko On może uciszyć lęk człowieka. Patrzcie na Jezusa głębią waszych 
serc i umysłów! On jest waszym nieodłącznym przyjacielem. To orędzie - któremu 
poświęciłem moją pierwszą Encyklikę Redemptor hominis - głoszę ludziom młodym 
na wszystkich kontynentach podczas podróży apostolskich oraz z okazji Świato-
wych Dni Młodzieży. To orędzie jest także tematem sierpniowego spotkania mło-
dych z Papieżem w Paryżu, na które was serdecznie zapraszam. [Pozostaje jeszcze 
drobna kwestia finansowa. Ale poradzicie sobie.] Jako chrześcijanie jesteście we-
zwani do świadczenia o wierze i nadziei, aby ludzie - jak napisał św. Paweł – „nie byli 
bez nadziei ani Boga na tym świecie”, lecz „uczyli się Chrystusa” - naszej nadziei (por. 
Ef 2,12; 4,20). Wiara w Chrystusa i nadzieja, której On jest mistrzem i nauczycielem, 
pozwalają człowiekowi odnieść zwycięstwo nad samym sobą, nad tym wszystkim, 
co w nim jest słabe i grzeszne, a zarazem ta wiara i nadzieja prowadzą do zwycięstwa 
nad złem i skutkami grzechu w otaczającym nas świecie. Chrystus wyzwolił Piotra 
z lęku, który owładnął jego duszą na wzburzonym morzu. Chrystus i nam pozwala 
przetrwać najtrudniejsze chwile w życiu, jeżeli z wiarą i nadzieją zwracamy się do 
Niego o pomoc. „Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!” (Mt 14,27) Mocna wiara, z której 
rodzi się bezgraniczna nadzieja, cnota tak bardzo dziś potrzebna, uwalnia człowieka 
od lęku i daje siłę duchową do przetrwania wszystkich burz życiowych. Nie lękajcie 
się Chrystusa! Zaufajcie Mu do końca! On jedyny „ma słowa życia wiecznego” (por. 
J 6,68). Chrystus nigdy nie zawodzi. Tu, na tym miejscu, na placu Adama Mickiewi-
cza, stał kiedyś pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa - widomy znak zwycięstwa 
Polaków odniesionego dzięki wierze i nadziei. Pomnik był wzniesiony w 1932 roku 
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ze składek całego społeczeństwa, jako wotum dziękczynne za odzyskanie wolności. 
Odrodzona Polska skupiła się przy Sercu Jezusa, aby z tego źródła miłości ofiarnej 
czerpać siłę do budowania przyszłości Ojczyzny na fundamencie Bożej prawdy, w 
jedności i zgodzie. Po wybuchu drugiej wojny światowej pomnik ten okazał się tak 
niebezpiecznym symbolem chrześcijańskiego i polskiego ducha, że został zburzony 
przez najeźdźcę na początku okupacji. 

3. Drodzy chłopcy i dziewczęta! Ileż to razy wiara i nadzieja narodu polskiego była 
wystawiona na próbę, na bardzo ciężką próbę w tym wieku, który się kończy! Wy-
starczy przypomnieć pierwszą wojnę światową i związaną z nią determinację tych 
wszystkich, którzy podjęli zdecydowaną walkę o odzyskanie niepodległości. Wy-
starczy przypomnieć międzywojenne dwudziestolecie, w czasie którego trzeba było 
wszystko budować właściwie od początku. Potem przyszła druga wojna światowa i 
straszliwa okupacja w wyniku układu między Niemcami hitlerowskimi a Rosją so-
wiecką, który przesądził o wymazaniu Polski jako państwa z mapy Europy. Jakże ra-
dykalnym wyzwaniem był ten okres dla wszystkich Polaków! Rzeczywiście pokolenie 
drugiej wojny światowej spalało się poniekąd na wielkim ołtarzu walki o utrzymanie 
i zapewnienie wolności Ojczyzny. Ileż to kosztowało ludzkich żywotów - młodych ży-
wotów, obiecujących. Jak wielką cenę zapłacili Polacy, wpierw na frontach września 
1939 roku, a z kolei na wszystkich frontach, na których alianci zmagali się z najeźdź-
cą. Po zakończeniu wojny przyszedł długi - prawie pięćdziesięcioletni - okres nowego 
zagrożenia, tym razem nie wojennego, ale pokojowego. Zwycięska Armia Czerwona 
przyniosła Polsce nie tylko wyzwolenie od hitlerowskiej okupacji, ale także nowe 
zniewolenie. Tak jak w czasie okupacji ludzie ginęli na frontach wojennych, w obo-
zach koncentracyjnych, w politycznym i militarnym podziemiu, którego ostatnim 
krzykiem było Powstanie Warszawskie, tak pierwsze lata nowej władzy były dalszym 
ciągiem znęcania się nad wielu Polakami. [I to najszlachetniejszymi.] Nowi panujący 
uczynili wszystko, ażeby ujarzmić naród, podporządkować go sobie pod względem 
politycznym i ideologicznym. Lata późniejsze, poczynając od października 1956 roku, 
nie były już tak krwawe, jednak to zmaganie się z narodem i Kościołem trwało aż do 
lat osiemdziesiątych. Był to dalszy ciąg tego wyzwania rzuconego wierze i nadziei Po-
laków, którzy nadal nie szczędzili sił, ażeby się nie poddać; aby bronić tych wartości 
religijnych i narodowych, które były wtedy szczególnie zagrożone. 

Moi drodzy, trzeba było to powiedzieć na tym miejscu. Trzeba było to wszystko 
jeszcze raz przypomnieć wam, młodym, którzy weźmiecie odpowiedzialność za losy 
Polski w trzecim milenium. Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć 
się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro - Ojczyznę. 

Trudno tu nie wspomnieć o jeszcze innym pomniku - Pomniku Ofiar Czerwca 1956 
Roku. Został on wzniesiony na tym placu staraniem społeczeństwa Poznania i Wiel-
kopolski w 25. rocznicę tragicznych wydarzeń, które były wielkim protestem prze-
ciwko nieludzkiemu systemowi zniewalania serc i umysłów człowieczych. Chciałem 
pod ten pomnik przybyć w 1983 roku, gdy byłem po raz pierwszy jako Papież w wa-
szym mieście, ale wówczas odmówiono mi możliwości modlitwy pod Poznańskimi 
Krzyżami. Cieszę się, że dziś razem z wami - Młodą Polską - mogę uklęknąć pod tym 
pomnikiem i oddać hołd robotnikom, którzy złożyli swoje życie w obronie prawdy, 
sprawiedliwości i niepodległości Ojczyzny. 
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4. Skierujmy raz jeszcze nasz wzrok na jezioro Genezaret i płynącą po nim łódź 
Piotrową. Jezioro kojarzy się z obrazem świata - również i świata współczesnego, w 
którym żyjemy i w którym Kościół spełnia swe posłannictwo. Ten świat stanowi dla 
człowieka wyzwanie, tak jak jezioro stanowiło wyzwanie dla Piotra. Było mu ono 
bliskie i znane jako miejsce codziennej pracy rybaka, a z drugiej strony był to żywioł, 
z którym trzeba było konfrontować swe siły i doświadczenie. Człowiek musi wejść w 
ten świat, poniekąd musi się w nim zanurzyć, ponieważ otrzymał polecenie od Boga, 
aby przez pracę - studia, trud twórczy - czynił sobie „ziemię poddaną” (por. Rdz 
1,28). Z drugiej strony nie można zamknąć człowieka wyłącznie w obrębie świata 
materialnego z pominięciem Stwórcy. Jest to bowiem przeciwko naturze człowieka, 
przeciw wewnętrznej jego prawdzie, gdyż serce ludzkie - jak powiedział św. Augu-
styn - jest niespokojne, dopóki nie spocznie w Bogu (por. Confes., I,1: CSEL 33, s. 1). 
Osoba ludzka, stworzona na obraz i podobieństwo Boga, nie może stać się niewol-
nikiem rzeczy, systemów ekonomicznych, cywilizacji technicznej, konsumizmu, ła-
twego sukcesu. Człowiek nie może stać się niewolnikiem swoich różnych skłonności 
i namiętności, niekiedy celowo podsycanych. Przed tym niebezpieczeństwem trzeba 
się bronić. Trzeba umieć używać swojej wolności, wybierając to, co jest prawdziwym 
dobrem. Nie dajcie się zniewolić! Nie dajcie się skusić pseudowartościami, półpraw-
dami, urokiem miraży, od których później będziecie się odwracać z rozczarowaniem, 
poranieni, a może nawet ze złamanym życiem. 

W przemówieniu, które kiedyś wygłosiłem w UNESCO, powiedziałem, że pierw-
szym i zasadniczym zadaniem kultury jest wychowanie człowieka. A w wychowaniu 
chodzi głównie o to, ażeby „człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, 
ażeby bardziej „był”, a nie tylko więcej „miał” - ażeby poprzez wszystko, co „ma”, co 
„posiada”, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem - to znaczy, ażeby również umiał 
bardziej „być” nie tylko „z drugimi”, ale także i „dla drugich” (2 czerwca 1980 roku). 

Prawda ta posiada podstawowe znaczenie dla samowychowania, autorealizacji, 
rozwijania w sobie człowieczeństwa i Bożego życia, zaszczepionego w chrzcie świę-
tym i umocnionego w sakramencie bierzmowania. Samowychowanie zmierza właśnie 
do tego, aby bardziej „być” człowiekiem i chrześcijaninem, aby odkrywać i rozwijać 
w sobie talenty otrzymane od Stwórcy i realizować [właściwe każdemu] powołanie 
do świętości. Świat może być niekiedy groźnym żywiołem - to prawda - ale człowiek 
żyjący wiarą i nadzieją ma w sobie siłę Ducha, aby stawić czoło zagrożeniom tego 
świata. Piotr szedł po falach jeziora, choć było to przeciw prawu ciążenia, bo patrzył 
w oczy Jezusa. Gdy zwątpił, gdy stracił osobisty kontakt z Mistrzem, zaczął tonąć, i 
spotkał go wyrzut: „Czemu zwątpiłeś, małej wiary?” (Mt 14,31) Na przykładzie Pio-
tra widzimy, jak ważna jest w życiu duchowym osobista więź z Chrystusem, którą 
trzeba ciągle odnawiać i pogłębiać. W jaki sposób to czynić? Przede wszystkim przez 
modlitwę. Moi drodzy, módlcie się i uczcie się modlitwy, czytajcie i rozważajcie Słowo 
Boże, umacniajcie więź z Chrystusem w Sakramencie Pokuty i Eucharystii, zgłębiajcie 
problemy życia wewnętrznego i apostolstwa w młodzieżowych zespołach, ruchach i 
organizacjach kościelnych, których jest wiele w naszym kraju. 

5. Drodzy Młodzi Przyjaciele! Obchodzimy jubileusz 1000-lecia męczeńskiej 
śmierci św. Wojciecha. Dzisiaj w Gnieźnie podczas uroczystej Eucharystii mówiłem, 
że św. Wojciech dał świadectwo Chrystusowi, ponosząc śmierć męczeńską za wiarę. 
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To męczeństwo wielkiego apostoła Słowian woła także dzisiaj o świadectwo życia 
każdego z was. Woła o ludzi nowych, którzy pośród tego świata będą objawiać „moc 
i mądrość” (por. 1 Kor 1,22-25) Ewangelii Bożej we własnym życiu. Ten świat, któ-
ry jawi się jako nieposkromiony, [groźny] żywioł, wzburzone morze, jest zarazem 
głęboko spragniony Chrystusa, bardzo łaknie Dobrej Nowiny. Bardzo potrzebuje 
miłości. Bądźcie w tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc 
miłością na co dzień. Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, 
nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach waszego 
życia. Liczę na was. Na wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi. Znałem mło-
dzież polską. Nie zawiodłem się nigdy na niej. Świat was potrzebuje. Potrzebuje was 
Kościół. Przyszłość Polski zależy od was. Budujcie i umacniajcie na polskiej ziemi 
„cywilizację miłości”: w życiu osobistym, społecznym, politycznym, w szkołach, uni-
wersytetach, parafiach, w ogniskach rodzinnych, które kiedyś utworzycie. Nie żałuj-
cie na ten cel młodzieńczego entuzjazmu, wysiłku ani ofiary. „A Bóg [dawca] nadziei, 
niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście przez moc Ducha Święte-
go byli bogaci w nadzieję” (Rz 15,13). Was i całą młodzież polską pragnę zawierzyć 
Matce Najświętszej, Matce Chrystusa, Matce Pięknej Miłości, Królowej Polski. Amen.

Liturgia Mszy świętej w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Stalowej Woli
podczas Europejskich Dni Kultury Młodzieży. 

Stalowa Wola, 07.05.2018
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Św. Jan Gwalbert – pedagog środowiska
i człowieka natury

Ks. prof. dr hab. Jan Zimny – KUL JP II w Lublinie

Wstęp
Uniwersalne wartości i normy przejęte z kultury starożytnej (greckiej, rzymskiej 

i judaistycznej) oraz pielęgnowane przez całe wieki w kulturze chrześcijańskiej, 
chroniące ludzkość oraz świat przed samozagładą to nader aktualne wyzwanie, 
któremu powinien sprostać współczesny człowiek. Jego integralny rozwój stanowi 
(jak zawsze) nieodzowny warunek pełnej samorealizacji, ponadto zaś humanitarnej 
odpowiedzialności za innych. Kluczem do realizowania postawy w pełni otwartej 
na bliźnich oraz wielkiej troski o dobro wspólnoty wierzących jest miłość (caritas): 
bezinteresowna, ofiarna, upodabniająca do Jezusa Chrystusa. Stanowi ona najwięk-
sze przykazanie, według niego wszyscy będziemy sądzeni. Czynnikiem umożliwia-
jącym trwanie w wierności do końca jest wiara i chrześcijańska nadzieja skutecznie 
wspierające miłość1. W aspekcie chrześcijańskim należy mówić o Bożej pedagogii 
szeroko analizowanej i pieczołowicie kultywowanej od pierwszych wieków chrze-
ścijaństwa przez ojców i pisarzy Kościoła2.

Metody Bożej pedagogii są dostosowane do indywidualnych możliwości każdego 
ucznia-wychowanka. Wobec najbardziej zagubionych (zatwardziałych grzeszników) 
Pedagog zdecydowanie i stanowczo stosuje radykalne środki zarówno w postaci kary 
i nagany, jak i rady oraz zachęty. W stosunku do „sług wiernych” akcentuje posłuszeń-
stwo wysokiemu autorytetowi Bożemu, warunkujące wytrwanie w dobrym postępo-
waniu, zgodnie z Dekalogiem oraz etyką ewangeliczną. Istotnym czynnikiem na tym 
etapie skłaniającym wychowanków do posłuszeństwa jest bojaźń Boża. Przyjaciół 
konsekwentnie kierujących się doskonałą miłością na wzór Chrystusa, całkowicie roz-

1  M. Rusiecki, Pedagogia w służbie wiary, [w:] „Kieleckie Studia Teologiczne”, 11 (2012), s.167
2  F. Drączkowski, Pedagogia ojców i pisarzy Kościoła, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 4, 

Wyd. Akad. Żak, Warszawa 2005, s. 88.

Ur. w 1952 roku w Bojanowie. W 1976-82 studia filozoficzno-teologiczne w WSD w Przemyślu. W r. 1990 licencjat z 
teologii zaś w r. 1991 doktorat z katechetyki na KUL a następnie studia z pedagogiki. W r. 2005 doktorat a w 2006 r. 
habilitacja z pedagogiki. W r. 2010 tytuł profesora z pedagogiki. Obecnie profesor nauk humanistycznych z zakre-
su pedagogiki katolickiej. Wykładowca w wielu jednostkach uczelnianych w kraju i za granicą. Organizator ośrodka 
młodzieżowego, wielu konferencji krajowych i zagranicznych, sesji nauko¬wych, kursów i szkoleń. W 2007-2008 pro-
dziekan WZNoS KUL, w 2009-2010 dziekan Wydziału Zamiej¬scowego Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalo-
wej Woli oraz pełnomocnik Rektora KUL ds. organizacji Filii KUL w Stalowej Woli. W 1999-2010 Dyrektor Instytutu 
Teologicznego w Sandomierzu. Autor wielu mo-nografii i publikacji zbiorowych, artykułów naukowych opubliko-
wanych w Polsce i za granicą. Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. Redaktor naczelny „Pedagogika 
Katolicka”, „Pedagogia Ojcostwa”, „Katolikus Pedagógia”. Promotor wielu prac naukowych, w tym kilku doktoratów. 

 



TEORETYCY I WYCHOWAWCY

213

Ks. prof. dr hab. Jan Zimny – KUL JP II w Lublinie

miłowanych w Bogu, realizujących cnoty w stopniu heroicznym doskonały Pedagog 
motywuje do dalszego duchowego rozwoju, oczekując od nich coraz pełniejszej wier-
ności i doskonałości. Wszyscy systematycznie doskonaląc własną osobowość, włącza-
ją się czynnie w Jego misję: leczniczą, nauczycielską (dydaktyczną) i wychowawczą.

Docelowo, od strony ewangelicznego przesłania, proces wychowania chrześcijań-
skiego jest równoznaczny ze zbawczą przemianą ludzkiego życia. Zakłada on i re-
alizuje nieustanne nawracanie się - przechodzenie od intelektualnego zagubienia i 
moralnego chaosu - ku wartościom chrześcijańskim: prawdzie, dobru, zwłaszcza du-
chowemu, chronionemu przez uniwersalne zasady i normy moralne, zgodne z Deka-
logiem i Ewangelią. Istotnym, wręcz newralgicznym aspektem pełnego odnajdywa-
nia się w bezpiecznej przestrzeni życia godnego chrześcijanina jest uwrażliwianie su-
mienia na właściwą ocenę i prawidłowy wybór autentycznych wartości. Wpisane na 
sposób trwały w scenariusz codziennego życia ucznia i apostoła Chrystusowego oraz 
rozliczane w sumieniu każdego wieczoru, stają się znakiem rozpoznawczym wierzą-
cych, a ponadto tworzywem do budowania solidarnej, miłującej się Wspólnoty3. 

Jestem przekonany, że mało kto zna właściwa odpowiedź i zapewne nawet wielu 
leśników nie wie, że patronuje im Święty Jan Gwalbert. Bardzo rzadko zobaczymy 
też gdzieś w lesie jego figurkę czy obraz. A przecież już dawno, bo już od półwieku 
patronuje leśnikom. W 1951 roku został ogłoszony przez papieża Piusa XII oficjal-
nym patronem ludzi lasu. Kontemplując postać św. Jana Gwalberta, którego zawo-
łaniem było słowo PAX – Pokój, do którego żyjący w XII w. wielki reformator życia 
zakonnego i założyciel zgromadzenia św. Franciszek z Asyżu dodał Bonum – Dobro i 
tak powstało zawołanie Pax et Bonum. Wspólnota monastyczna benedyktynów, za-
łożona przez Jana Gwalberta i zatwierdzona przez papieża Wiktora II w roku 1055, 
była wierna zawołaniu „Módl się i pracuj”. Bracia poświęcali się modlitwie i sadze-
niu lasów. Wykonując swą pracę poznawali prawa rządzące życiem i wzrostem lasu, 
odnajdując równocześnie właściwe metody pomnażania leśnych bogactw4. Ta pe-
dagogia oparta na środkach naturalnych i duchowych ma istotne znaczenie także 
dla współczesnego człowieka. Warto więc bliżej poznać postać św. Jana Gwalberta, 
którego wzór życia wciąż ma swoją aktualność. 

1. Rys biograficzny
Giovanni Gualberto urodził się w 985 roku w rodzinie florenckiego patrycjusza 

Gwalberta Visdomini na zamku Poggio Petroio w Tavarnelle Val di Pesa w okolicy 
Florencji. Jego młodość przypadała na ciężki czas bratobójczych wojen między mia-
stami i rodami. Jako szlachcic w młodości zajmował się przede wszystkim zabawą i 
hulankami, zaś przez ojca przeznaczony został do służby wojskowej. Otrzymał bar-
dzo staranne wykształcenie, rodzice wyznaczyli mu karierę wojskową. Ojciec jego, 
żołnierz duszą i ciałem, starał się weń wszczepić uczucie honoru i chęć sławy, ale 
może zbyt mało dbał o jego religijne wychowanie i wszczepienie mu cnót chrześci-
jańskich. W młodości zagubił się w „próżnościach i marnościach” świata, ale jego 
życie odmieniło upomnienie Chrystusa, by nie zabijał zabójcy swego brata5.

3  Rusiecki, jw. s. 164
4  http://martyrologium.blogspot.com/2010/07/sw-jan-gwalbert.html (12.08.2018)
5  K. Wojciechowski, Zapomniany patron leśników, [w:] Niedziela, nr 40/2009, 
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Szybko sam rycerz Jan został wplątany w splot tragicznych wydarzeń. Jeden z 
jego krewnych, a nawet według niektórych źródeł brat Hugo, został zamordowany 
w takim konflikcie i Jan, według prawa zwyczajowego, był zobowiązany do krwawej 
wendetty. Ponieważ zgodnie z panującym wówczas zwyczajem Jan winien pomścić 
śmierć brata, postanowił dokonać zemsty. Jak mówią przekazy, kiedy Jan jadąc w 
Wielki Piątek na koniu we Florencji wąską uliczką blisko Bramy św. Miniato, dopadł 
mordercę, dobył wówczas miecza i chciał uderzyć w mordercę. Ten zaś padł na ko-
lana z błaganiem, rozłożył ręce jak Chrystus na krzyżu, żałując swego czynu i zakli-
nając Jana, prosił by go oszczędził. Błagał na miłość Chrystusa o miłosierdzie: „Jeśli 
już sam jestem zabójcą - mówił - nie bądźże ty nim; jeśli ja uniesiony namiętnością 
przelałem krew niewinną, to ty pohamuj gniew i wybacz winowajcy przejętemu ża-
lem”. Jan wobec takiej pokory i szczerej prośby opuścił miecz i powiedział: „Zakląłeś 
mnie na Imię Tego, u którego i ja żebrzę odpuszczenia grzechów; nie chcę przeto 
mścić się na tobie, owszem niech mi tak Bóg odpuści, jak ja ci wszystko odpuszczam“. 
Rzekłszy to, uściskał go, ucałował i odszedł. Wzruszony zajściem tym i do żywego 
przenikniony, stanął następnie przed klasztorem świętego Miniasza, wstąpił do ko-
ścioła i ukląkł przed wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego. A, gdy oko łzą zroszo-
ne zwrócił na obraz święty, wydało mu się, jakby Chrystus skłonił ku niemu głowę i 
szepnął do niego: „Ponieważ przebaczyłeś i tobie będzie przebaczono“6. 

To wydarzenie wywarło ogromny wpływ na zmianę jego postawy życiowej, prze-
baczył zbrodniarzowi i sam podjął pokutę. Kiedy modlił się w pobliskim kościółku 
przemówił do niego Chrystus słowami: „Ponieważ przebaczyłeś swojemu wrogowi, 
pójdź za Mną”. Stąd w tradycji św. Jan Gwalbert nosi imię ,,Bohatera przebaczenia”. 

 Opatrzność inaczej jednak pokierowała losami młodzieńca. Po tym wydarzeniu, 
pomimo sprzeciwu ojca, Jan udaje się do klasztoru benedyktyńskiego, usytuowa-
nego blisko bazyliki św. Miniato. Tam powstawszy bowiem od stopni ołtarza, prosił 
Opata klasztoru o przyjęcie. Ten wysłuchawszy panicza, zdawał się nie wierzyć szla-
chetnemu jego porywowi i rzekł: „Wolno, paniczu, co nagle, to po diable.“ Trudno ci 
wejść w butach i z ostrogami w habit i do Nieba; mógłbyś się przeliczyć i niezadługo 
sprzykrzyć sobie samotność i surowość życia zakonnego. Nadto ojciec i krewni nie 
zbudują się postanowieniem twoim“. Gwalbert jednakże nie przestał prosić i błagać, 
póki mu Opat nie pozwolił uczestniczyć w świeckiej odzieży w nabożeństwie dzien-
nym i nocnym. Skoro wiadomość o tym doszła uszu ojca, popędził co koń wyskoczy 
do klasztoru i zażądał groźnie, aby mu wrócono syna. Opat opowiedział mu cały wy-
padek, oświadczył gotowość wydania młodzieńca i zaprowadził następnie do Gwal-
berta. Tenże dowiedziawszy się jednak o pojawieniu się ojca, natychmiast ostrzygł 
sobie włosy, przywdział stary habit i schronił się do kościoła, a klęcząc przed ołta-
rzem, oczekiwał przybysza. Gdy ojciec ujrzał syna przyodzianego w świętą sukienkę, 
potok łez trysnął z oczu jego; zwalczywszy potem miotające sobą uczucia, przystąpił 
do niego i wzniósłszy dłoń swoją, dał mu błogosławieństwo7.

Tak więc Gwalbert wstąpił na ciasną i ciernistą drogę pokuty, umartwienia, mo-
dlitwy i posłuszeństwa, ograniczając się w używaniu snu, pożywienia i spoczynku; 

6  J. Wiśniewski, Św. Jan Gwalbert (995?-1073) patron pracowników leśnych, Wyd. Polskie Towarzystwo 
Leśne Warszawa 2017, s. 72, ryc. 37

7  Żywot świętego Gwalberta, założyciela zakonu, [w:] Żywoty Świętych Pańskich na wszystkie dni roku,- 
Katowice/Mikołów 1937r.
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wkrótce zajaśniał też jako wzór cnót zakonnych i miłości Boga. Po śmierci Opata 
następca jego za pieniądze nabył tę godność i nie troszczył się wcale o karność klasz-
torną. Fakt ten wzbudził w Janie wielką złość i uczucie gniewu. Prowadził on bo-
wiem walkę m.in. ze świętokupstwem, a tym samym naraził się swym przełożonym. 
Tak więc rycerski duch Jana nie opuszczał go, gdy bronił prawowiernej doktryny 
Kościoła przed ówczesnymi zagrożeniami: symonią i nikolaizmem. Jego gorliwość 
apostolska zwróciła się czasem przeciwko uwikłanym w symonię opatowi klasztoru 
Hubertowi i biskupowi Florencji Piotrowi Mezzabarba. Jan nie mogąc iść na kom-
promis ze złem, dla dobra Kościoła, 

Jan Gwalbert opuścił przeto wraz z jednym z Braci zakonnej klasztor i udał się do 
kamedułów w Camaldoli, gdzie spotkał sędziwego opata świętego Romualda, prosząc 
go o rady dla dalszego swego życia. Ten zaś radził mu osiąść w Wallombrozie, gdzie 
znajdzie dwóch znakomitych pustelników. Udał się na pustkowie, gdzie rozpoczął 
życie pustelnicze regulowane jedynie rytmem życia lasu. Był miesiąc marzec, jeszcze 
trwała pora zimowa, w tym czasie występowały intensywne opady deszczu. Szukając 
schronienia, zmęczony położył się pod drzewem i zasnął. Gdy przebudził się ujrzał, że 
drzewo  pokryte jest gęstymi liśćmi, mimo, iż była to pora zimowa. Fakt ten dla Jana 
Gwalberta był kolejnym znakiem Bożej Opatrzności i zadania jakie mu Bóg wyznaczył. 

Odtąd czwórka pobożnych mężów wiodła żywot tak wzorowy i doskonały, że 
wielu kapłanów i świeckich zaczęło się koło nich gromadzić i myśleć o wystawieniu 
klasztoru. Na cel ten darowała im pewna ksieni sporo łąk, winnic i lasów. Po wybu-
dowaniu klasztoru wraz z kościołem w roku 1039 Jan Gwalbert zakłada wspólnotę 
mnichów w której zostaje Opatem i postanowiono zaprowadzić w zakonie regułę 
świętego Benedykta w całej jej surowości. Ubóstwo zaś zakonników było takie, że 
trzech się obdzielało codziennie jedynym bochenkiem chleba. Z czasem jego towa-
rzysze tworzą tzw. ,,szkołę służby Bożej”, która wchodziła w skład znanej ,,reformy 
gregoriańskiej” – odnowy Kościoła, która wzięła swą nazwę od papieża Grzegorza 
VII. Zakonnicy ci kierowali się pierwszą regułą św. Benedykta „Módl się i pracuj”. 
Razem z innymi zakonnikami opiekował się okolicznym lasem, sadził drzewa. Trze-
ba podkreślić, że mnisi ci, wierni przesłaniu „ora et labora”, żyli bardzo skromnie, 
modląc się i sadząc las. Poznawali prawa rządzące życiem lasu, troszczyli się o drze-
wa, ptaki i zwierzęta leśne. Las dla św. Jana Gwalberta był przebogatą księgą, roz-
czytywał się w niej, w każdym drzewie, zwierzęciu, ptaku, roślinie widział ukrytą 
mądrość Boga Stwórcy i Jego dobroć8.

Obfite dary, które później mu zewsząd znoszono, spowodowały Gwalberta do za-
prowadzenia nowego porządku rzeczy. Odtąd braciszkowie (laicy), różniący się nie-
co ubiorem od właściwych księży i nie zobowiązani do przestrzegania tak ścisłego 
milczenia, mieli się trudnić gospodarstwem domowym, co też i inne zakony również 
zaprowadziły. Sława świętobliwego żywota zakonników Wallombrozy, których za-
kon potwierdził w roku 1070 Papież Aleksander II, ściągała do nich wielu Biskupów 
i książąt. Pierwsi pytali o radę, jak należy podupadające klasztory ożywić nowym 
duchem, drudzy dawali dobra i włości na zakładanie nowych. W ten sposób wkrótce 
założono 12 klasztorów, istniejące już przyjęły reformę i przystąpiły do Kongregacji, 
która pod rządem Papieża Innocentego III liczyła 60 klasztorów i dała Kościołowi 

8  J. Gaczyńska, Św. Jan Gwalbert – patron leśników, [w:] http://www.szczecin.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_pu-
blisher/v7UyU6OC5flI/content/sw-jan-gwalbert-patron-lesnikow (11.08.2018}
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12 Kardynałów, około 40 Biskupów, przeszło stu autorów i kilku świętych i błogo-
sławionych Mężów.

Działalność Gwalbcrta sięgała daleko poza mury klasztorne. Warto więc podkre-
ślić, że pierwszą szkołę leśnictwa założyli zakonnicy zgromadzenia jakie założył św. 
Jan Gwalbert - wallombrozjanie. Zakładał on szpitale dla kalek i chorych, pracował 
nad poprawą życia kapłanów, wykorzenieniem świętokupstwa i upiększeniem na-
bożeństwa. Nadto jaśniał taką pokorą, że nie chciał przyjąć nawet niższych święceń. 
Lud zwykł był mawiać: „Jeśliś ciekaw wiedzieć, kto jest Opatem w Wallombrozie, to 
uważaj, który z tamtejszych mnichów najpokorniejszy, najcierpliwszy i najpoboż-
niejszy.“ Licząc lat 88 sięgnął po koronę niebieską dnia 12 lipca 1073 r. w klasztorze 
Badia a Passignano w Val di Pesa, w okolicach Florencji, gdzie do dziś przechowywa-
ne są jego relikwie. Został kanonizowany przez papieża Celestyna III w 1193 r., 120 
lat po swojej śmierci. Papież Pius XII, wkrótce po ogłoszeniu kościoła w Vallombrosa 
bazyliką mniejszą 29 listopada 1950 r., 12 stycznia 1951 r. ogłosił św. Jana Gwalberta 
patronem włoskich leśników. 

W połowie XV wieku Kongregację Walombrozjańską zreformowali benedyktyni z 
Monte Cassino, a na początku XVII ponowną reformę przeprowadził św. Jan Leonar-
di. W latach 1662-80 miało miejsce zjednoczenie z sylwestrynami (CSilv, CSilvOSB). 
W 1704 roku nowe konstytucje zatwierdził papież Klemens XI. W 1808 roku wojska 
napoleońskie splądrowały klasztor w Vallombrosa, który stał opuszczony do 1815 
roku. Ostatecznie został rozwiązany przez rząd włoski w 1866 roku, przeznacza-
jąc budynki opactwa na szkołę leśnictwa. Praktycznie wszystkie klasztory zostały 
rozwiązane na przestrzeni XVIII i XIX wieku. Obecnie klasztory walombrozjańskie 
znajdują się w: Vallombrosa, Pasignano, Florencji, Rzymie, Galloro i Montessoro.

W Polsce relikwie św. Jana Gwalberta znajdują się w kościele p.w. św. Jana Gwal-
berta i św. Tekli w Stanach, nieopodal Sandomierza, dokąd zostały sprowadzone z 
opactwa w Vallombrosa w 2007 roku.

2. Przesłanie na dziś i jutro
Warto by na rozstajach dróg, w rodzimych borach i lasach stawiano nie tylko ka-

pliczki poświęcone patronowi myśliwych, ale także nieznanemu patronowi leśni-
ków. Będą to miejsca należnego kultu, a także podziękowania za pracę w lesie, który 
jest boskim dziełem stworzenia. A kiedy nadejdą ciemne chmury związane z pracą 
codzienną, reorganizacjami, bezrobociem, będzie można zawsze prosić o pomoc i 
wsparcie św. Jana Gwalberta, któremu losy leśników nie są obce.

Na podstawie dawnych i współczesnych opracowań św. Jan Gwalbert jawi się jako 
człowiek, który doświadczywszy swoistego przełomu w życiu religijnym i ducho-
wym stał się zakonodawcą i reformatorem życia monastycznego w okresie, kiedy 
Kościół, w niektórych kręgach duchowieństwa, przeżywał swoistego rodzaju pro-
blemy moralnego rozluźnienia. Wraz ze swoimi towarzyszami zainicjował w XI 
wieku oddolny nurt reformatorski w Kościele zmierzający do odnowy moralnej i 
odsunięcia niegodziwych ludzi z zajmowanych funkcji kościelnych i stanowisk, co 
w ramach tzw. „reformy gregoriańskiej” podejmie późniejszy papież Grzegorz VII 
(1073 – 1085). Z tego tytułu jego postać była znaną i znaczącą w historii zachod-
niego chrześcijaństwa i stanowiła źródło inspiracji dla pisarzy i artystów. Kult Jana 
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Gwalberta jest do dziś żywo pielęgnowany przede wszystkim w Vallombrosa, gdzie 
powstało pierwsze opactwo przez niego założone, a także we Florencji i w miejsco-
wości Pasignano, gdzie zakończył życie i gdzie znajduje się jego grób. W bazylice św. 
Trójcy we Florencji przechowywany jest krucyfiks, z którego Chrystus miał do niego 
przemówić.

Jakże piękne i pełne pociechy jest świętych obcowanie! Jest to rzeczywistość, 
która nadaje inny wymiar całemu naszemu życiu. Z przedstawionego powyżej bio-
gramu wynika konkretne przesłanie dla współczesnego człowieka. Można a wręcz 
należy powiedzieć, że św. Jan Gwalbert niesie zachętę, naukę do życia Bożego nie 
tylko dla leśników, pracowników lasu, ale dla każdego z nas, kto żyje, przebywa na 
łonie przyrody. 

Trzeba podkreślić, że Św. Jan Gwalbert, nazywany jest bohaterem przebaczenia, 
zapamiętany został dzięki swojemu miłosierdziu wobec biednych, walce z symonią, 
a także zasłynął jako reformator i założyciel klasztorów, oraz zakonu wallombrozja-
nów (zatwierdzonego w 1055 roku przez papieża Wiktora II). To on daje nam przy-
kład nauki o miłości nieprzyjaciół. Miłość nieprzyjaciół jest przykazaniem Bożym. 
Już w Starym Testamencie przykazał Bóg odpuszczać urazy i w potrzebie ratować 
nieprzyjaciela. Nie szukać pomsty, ani pamiętać krzywdy sąsiadów. Gdy zaś upadnie 
nieprzyjaciel twój, nie wesel się, a z upadku jego niech się nie raduje serce twoje. 
Jeżeli łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go; jeżeli pragnie, daj mu się wody napić. 
Nauka ta jest zawarta na kartach Ewangelii. Pan Jezus nauczał: „Miłujcie nieprzy-
jaciół waszych, czyńcie dobrze tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, co 
was przeklinają, a módlcie się za tych, którzy was prześladują” (Mt 5,38). Podobnie 
nauczają i Apostołowie Pańscy. Bez miłości nieprzyjaciół Pan Bóg nie odpuści nam 
grzechów. Jeśli my nie odpuścimy ludziom, i Ojciec Niebieski nie odpuści nam. Kto 
nie chce darować nieprzyjacielowi, choć ten stara się pojednać, temu i Bóg nie od-
puści, choćby zresztą za grzechy swoje łzy ogniste wylewał, choćby się spowiadał, 
choćby surowo pościł, choćby się do krwi dyscyplinował, choćby głowę swoją posy-
pał popiołem. Takiego człowieka Bóg nie może uznać i przyjąć za syna. Już u pogan 
znajdujemy wzniosłe przykłady takiej miłości. Niejaki Focyon, słynny wódz, skazany 
od ziomków na śmierć, syna swego zaklinał, żeby im tego nie pamiętał9.

Chrześcijanie odbierają osobną łaskę do łatwiejszego wypełnienia tego przyka-
zania. Odkąd Pan Jezus rozpięty na krzyżu odpuszczając modlił się za nieprzyjaciół 
swoich, odtąd miliony i miliony szły za Jego przykładem, i oni odpuszczali. Ktokol-
wiek mówi, że nie może odpuścić, warto by spojrzał na Jezusa, na świętych, w tym 
na św. Jana Gwalberta, który jest dla nas wzorem przebaczenia. 

Święty Boży Jana Paweł II przypominał postać Jana Gwalberta. W 1987 r. w Dolo-
mitach odprawił Mszę św. dla leśników przed kościółkiem Matki Bożej Śnieżnej. Mó-
wił wówczas: „Jan Gwalbert (...) wraz ze swymi współbraćmi poświęcił się w leśnym 
zaciszu Apeninów Toskańskich modlitwie i sadzeniu lasów. Oddając się tej pracy, 
uczniowie św. Jana Gwalberta poznawali prawa rządzące życiem i wzrostem lasu. 
W czasach, kiedy nie istniała jeszcze żadna norma dotycząca leśnictwa, zakonnicy z 
Vallombrosa, pracując cierpliwie i wytrwale, odnajdywali właściwe metody pomna-
żania leśnych bogactw”. Papież Polak wspominał św. Jana także w 1999 r. przy okazji 

9  S. Niziński (red.), Ekologia w nauczaniu Kościoła - przyroda jako dzieło Boga, [w:] Ekologia a duchowość 
chrześcijańska, Biblioteka Zeszytów Karmelitańskich nr 9, Poznań 2009, s.45
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obchodów 1000-lecia urodzin świętego. Mimo to jego postać zdaje się nie być po-
wszechnie znana. Czyż nie warto to zmienić?

Emerytowany profesor Uniwersytetu Przyrodniczego im. Augusta Cieszkowskiego 
w Poznaniu, leśnik i autor wspaniałych książek na temat kulturotwórczej roli lasu, Je-
rzy Wiśniewski, od wielu już lat apeluje i do leśników i do Episkopatu o godne uczcze-
nie tego właściwego patrona ludzi lasu. Solidaryzując się z apelem zacnego profesora 
przytoczę jego słowa: „Warto by na rozstajach dróg, w rodzimych borach i lasach sta-
wiano nie tylko kapliczki poświęcone patronowi myśliwych, ale także nieznanemu 
patronowi leśników. Będą to miejsca należnego kultu, a także podziękowania za pra-
cę w lesie, który jest boskim dziełem stworzenia. A kiedy nadejdą ciemne chmury 
związane z pracą codzienną, reorganizacjami, bezrobociem, będzie można zawsze 
prosić o pomoc i wsparcie św. Jana Gwalberta, któremu losy leśników nie są obce”.

W opracowaniach dotyczących św. Benedykta i zakonu Benedyktynów św. Jan 
Gwalbert wymieniany jest wśród największych świętych wywodzących się z tego za-
konu. Są to: św. Grzegorz I Wielki (+ 604), doktor Kościoła; św. Augustyn z Canterbu-
ry, apostoł Anglii (+ 605); św. Beda Czcigodny, doktor Kościoła (+ 735); św. Bonifacy, 
apostoł Niemiec i główny patron tego kraju; św. Wojciech – apostoł Czech, Węgier, 
Polski i Prus, męczennik (+ 997); św. Piotr Damiani, doktor Kościoła (+ 1072); św. 
Romuald, założyciel kamedułów (+ 1027); św. Anzelm, doktor Kościoła (+ 1109); św. 
Scholastyka (+ ok. 543); św. Matylda (+ 968); św. Hildegarda (+ 1179); św. Gertruda 
Wielka (+ 1302).

Kult św. Jana Gwalberta w ostatnim czasie zaczyna się rozwijać w wielu środo-
wiskach. Jednym z takich środowisk była i jest parafia Stany, gdzie od 200 lat istniał 
nieprzerwanie trwał i rozwijał się jego kult, a przedstawiające go obrazy zawsze 
zajmowały centralne miejsce ołtarza głównego. Jeżeli się przyjmie, że dziś w Polsce 
parafia Stany jest jedyną, której od początku patronuje św. Jan Gwalbert, to rodzi się 
pytanie o przyczyny zainicjowania tego kultu w miejscowości ukrytej pośród ostę-
pów Puszczy Sandomierskiej. Jedną z możliwych odpowiedzi jest ta, że głównym 
inicjatorem tego kultu był grębowski proboszcz ksiądz Jan Gwalbert Przemykalski. 
To właśnie dzięki jego staraniom powstała nowa parafia w I poł. XIX wieku, a św. Jan 
Gwalbert (Gualbert), był zapewne jego osobistym, dobrze znanym mu patronem10. 

W parafii Stany św. Jan Gwarbert znajdował się w centrum pobożności miejsco-
wego społeczeństwa. Każdego roku obchodzony był odpust ku jego czci, a ludzie 
zamieszkujący tu pośród lasów i znajdujący pracę w tych obszarach, zanosili swe 
modły do Boga za jego wstawiennictwem nie przeczuwając, że w połowie XX wie-
ku zostanie on ogłoszony patronem pracowników leśnych. Analizując częstotliwość 
nadawania chłopcom imienia Jan podczas sakramentu chrztu na przestrzeni ostat-
nich 200 lat, można wnioskować o wpływie tego patronatu na miejscową ludność. 
Wprawdzie w tradycji chrześcijańskiej nie brakuje znanych świętych o imieniu Jan 
poczynając od św. Jana Ewangelisty, czy Jana Chrzciciela, niemniej jednak na prze-
strzeni XIX stulecia można zauważyć tendencję wzrostową jak chodzi o ilość chłop-
ców, którym nadawano to właśnie imię11.

Z drugiej strony postać św. Jana Gwalberta stanowiła dla kaznodziejów średnio-

10  J. Zimny, W cieniu świętości, [w:] http://pedkat.pl/1077-w-cieniu-swietosci (12.08.2018)
11  http://www.stany.sandomierz.opoka.org.pl/index_pliki/JGwalbert.htm (11.08.2018)
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wiecznych i późniejszych, wzór wielu cnót chrześcijańskich: ubóstwa, miłości bliź-
niego, przebaczenia a także miłości nieprzyjaciół, do czego wzywał Jezus Chrystus 
w Ewangelii. Ks. Piotr Skarga przytacza z życia św. Jana Gwalberta szereg epizodów, 
które stawiają go szeregu ludzi świątobliwych, godnych naśladowania. Również w 
„Żywotach Świętych Pańskich na wszystkie dnie roku” po przedstawieniu historii z 
jego życia, autor wyprowadza moralną naukę o niełatwym, ale koniecznym przyka-
zaniu miłości nieprzyjaciół.

Ku zakończeniu
W procesie formacji i wychowania, realizowanym według zasad integralnej pe-

dagogiki, zawsze podkreślano szczególną rolę wzorów osobowych. Nie można 
poprzestać na wzniosłych i abstrakcyjnych ideach. Verba docent, exempla trahunt 
– tak brzmi zdrowa zasada wychowania. Trzeba konkretnie i personalnie ukazywać 
określone ideały i programy życiowe, zwłaszcza wzniosły cel, jakim jest naśladowanie 
Chrystusa i styl życia według Jego Ewangelii. Święci pomagają, lecz przede wszystkim 
inspirują nasze życie i pobudzają do kształtowania określonych postaw i działań w ra-
mach kościelnej rzeczywistości obcowania świętych czyli communio sanctorum12. Na-
leży podkreślić, że dziś zakonne hasło św. Jana Gwalberta „Pokój” wciąż ma aktualność 
i jest potrzeba ludzi i narodów. W  tym zawołaniu łacińskie jest zawarta wielka troska 
o pokój serca człowieka. Gdy to pojmujemy i  realizujemy, wtedy jesteśmy w  centrum 
naszego powołania człowieka ochrzczonego i  osoby konsekrowanej.

Streszczenie:
W codziennym życiu spotykamy wiele postaci, których biografie szokowały poko-

lenia z racji na ich heroiczność, poświęcenie, radykalizm. Przykładów można przy-
wołać wiele. Jednym z nich to postać św. Jana Gwalberta. Postrzegany jako patron 
leśników, miłośnik lasu, bohater przebaczenia, pustelnik, zakonnik, wychowawca. 
Jest postacią godną naśladowania. Jest wzorem dla wszystkich, którym na sercu leży 
sprawa przyrody, otoczenia, natury. Jako założyciel zakonu dał także współczesne-
mu człowiekowi nadzieję na odrodzenie duchowe człowieka poprzez pedagogię wo-
bec natury przyrody. 

Słowa kluczowe: Jan Gwalbert, kult, przebaczenie, leśnicy, pustelnik, zakonnik, 

Summary:
St. Jan Gwalbert - pedagogue of the human nature environment
In everyday life we encounter many characters whose biographies shocked gene-

rations because of their heroism, dedication and radicalism. There are many exam-
ples to recall. One of them is the figure of Saint. Jan Gwalbert. Perceived as a patron 
of foresters, a lover of the forest, a hero of forgiveness, a hermit, a religious, a tutor. 
He is a character worthy of imitation. It is a model for everyone who cares about 
nature, surroundings and nature. As the founder of the order, he also gave modern 
man hope for the spiritual revival of man through pedagogy in the nature of nature.

Keyword: John Gwalbert, worship, forgiveness, foresters, hermit, religious,

12  H. Misztal, Cześć świętych patronów – znak communio sanctorum, [w:] J. K  (red.), Droga życia. Konfe-
rencje duchowe w 20. rocznicę zatwierdzenia odnowionych konstytucji, Licheń Stary 2007, 159-175.
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Wielkie słowo „dziękuję”

Droga Redakcjo strony internetowej Pedagogiki Katolickiej, Redakcjo czasopism: 
Pedagogiki Katolickiej i Pedagogii Ojcostwa, Szanowni obserwatorzy strony, 

Drodzy Czytelnicy, Przyjaciele. Z pewnością każdy człowiek spotyka na swojej 
drodze wielu ludzi. Uczestnicząc czynnie w szerokim życiu społecznym przeżywamy 
zarazem wiele wydarzeń, które zapewne zawsze pozostawiają za sobą w nas jakiś 
ślad. Trzeba jednocześnie przyznać, że towarzyszą temu naszemu indywidualnemu, 
niepowtarzalnemu ludzkiemu życiu podczas jego przeżywania przeróżne wrażenia, 
często bogate w wiele niespodzianek. Zapewne są różne, zarówno pozytywne, jak 
i negatywne pod wieloma względami. Często odnosimy się do nich w myślach, w 
słowie, ale także często też dzielimy się swoimi spostrzeżeniami w tym odniesieniu 
w kontaktach z innymi ludźmi, kiedy na myśl przychodzi nam dany człowiek, insty-
tucja, wydarzenie, etc. Dobrze jest, kiedy dzielimy się samym dobrem. Dziś pragnę 
podzielić się z Wami swoimi myślami i spostrzeżeniami w odniesieniu do Pedago-
giki Katolickiej, jako witryny internetowej, także czasopism oraz osób ściśle z nią 
powiązanych, które poświęcają swój czas i zapewne ogrom pracy, jaki trzeba w te 
działania włożyć. Zobowiązuje mnie do tego nie tylko, jako osobę odwiedzającą stro-
nę internetową, jednocześnie korzystająca z niej bardzo często (zamieszczane arty-
kuły, informację katolickie, ważne wydarzenia, liczne przedsięwzięcia), ale przede 
wszystkim, jako człowieka, który miał możliwość przeżyć dotychczasowe wspólne 
konferencje naukowe i publikacje książkowe oraz niektóre wspólnie czynnie prze-
żyte wydarzenia. To było i jest dla mnie niezwykłe, zarazem ważne i cenne.

Dlaczego tak i w ten właśnie sposób wyrażam swoje zdanie? Bo nasze życie prze-
mawia najbardziej, bo żywe świadectwo przemawia najdoskonalej. A jeszcze, jeśli 
jest ono zgodne z zamysłem Samego Stwórcy, który zawsze stoi na pierwszym miej-
scu, to jestem przekonany, że wówczas wszystko znajduje się na swoim miejscu, we 
właściwym miejscu. Niech zatem moje świadectwo będzie dobrym przykładem dla 
dotychczasowej działalności Pedagogiki Katolickiej. Od samego początku jestem 
stałym bywalcem strony internetowej www.pedkat.pl (niemalże codziennie), gdzie 
wzbogacam swoją wiedzę katolicką, pedagogiczną, itd. Daje ona bowiem duże moż-
liwości w tym kierunku. Obserwuję jednocześnie ciekawe wydarzenia w Polsce i na 
świecie za pośrednictwem strony, pozyskuję z niej wiele różnych i cennych infor-
macji. Posiadam także sporo wydanych dotychczas czasopism Pedagogika Katolic-
ka i Pedagogia Ojcostwa, z których naukowo korzystałem do tej pory i korzystam 
nadal. No i przede wszystkim byłem dotychczas uczestnikiem wielu konferencji 
naukowych, które w sposób szczególny zasługują na uwagę. Z pełnym moim prze-
konaniem nie ma takiego drugiego miejsca, w którym cyklicznie daje się możliwość 
i jednocześnie szansę wielu ludziom, młodym naukowcom w karierze naukowej, a 
przede wszystkim zbieraniu ważnych dla nich doświadczeń w tym odniesieniu.
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A wszystko to odbywa się w niebywałej i rzadko spotykanej pozytywnej atmosfe-
rze, pośród wspaniałych ludzi.

Dziś tym samym czynię i kieruję serdeczne podziękowania do Was Droga Redak-
cjo strony, czasopism, ale także Czytelników i Przyjaciół, używając staropolskich 
słów „Bóg Wam zapłać”, które w moim domu odkąd pamiętam są codzienną formą 
wyrażania wdzięczności za wszelkie dobro i pomoc, które nas spotykają od innych, 
a które płyną także od Was. Życzę jednocześnie dalszych sukcesów we wszystkim, 
co robicie dotychczas. Dzielić się tym świadectwem to zarazem także mój obowią-
zek, jako katolika, aby dzielić się dobrem, które stąd wychodzi. Pamiętajmy razem za 
ks. Janem Twardowskim, który mówił, że „każdy z nas może mnożyć dobro wokół 
siebie”. Te Wasze wspaniałe działania temu właśnie służą. Stać na straży prawdy to 
Wasze, Nasze wspólne dotychczasowe i dalsze zadanie.

Pragnę się również podzielić z Wami zarazem własną refleksją i śmiało powie-
dzieć, że wszystko w życiu jest ważne: zdrowie, rodzina, praca, nasze liczne marze-
nia, wszelkie nasze aspiracje, etc. Dziś to wiem, i wiem, że jestem, we właściwym 
miejscu. I tu gdzie mam wybór, wybieram świadomie, wybieram po katolicku. Sztu-
ką jest chyba tylko wszystko ze sobą pogodzić, i to jeszcze w taki sposób, by być naj-
zwyczajniej w świecie dobrym człowiekiem. Dojrzałość katolicka jest moim celem, 
ale odnosi się ona nie tylko do mojej osoby, ale do wszystkich ludzi. I to taka, która 
wyraża się w słowach „sensus catholicus”, czyli odnosi się do takiego stanu, kiedy to 
człowiek w każdej niemal sytuacji życiowej bez długich wahań i namysłów znajdu-
je od razu katolicki punkt widzenia i katolickie rozwiązanie w każdej problemowej 
sytuacji, w jakiej się znajduje. Uczulam zarazem, że nie mówię jednak tutaj o doro-
słości, to wydaje się być zupełnie czymś innym, choć często wielu ludzi je ze sobą 
utożsamia. Jednakże można przecież być dorosłym (w odniesieniu do fazy rozwoju 
i życia człowieka), ale niekoniecznie jest się człowiekiem dojrzałym, który oznacza 
raczej nasz pożądany stan, do którego każdy człowiek powinien nie tylko dążyć, ale 
ten stan osiągnąć, czego również wszystkim zarazem życzę. Dzięki Wam staje się to 
łatwiejsze.

Zybert Sztaba

Bądź wdzięczny za trudne chwile. One pozwalają ci się rozwijać.

Bądź wdzięczny za swoje ograniczenia, ponieważ one dają ci 
szansę na poprawę.

Bądź wdzięczny za każde nowe wyzwanie, ponieważ ono buduje 
twoją siłę i charakter.

Bądź wdzięczny za swoje błędy. Przekazują Ci cenne lekcje.

Troy Amdahl
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Znowu trzeba iść do przodu.

O tej tragedii w Kielcach ciągle się pamięta, ale tylko nieliczni wiedzą, dlaczego do 
niej doszło. Po pięciu latach kulisy ciężkiej choroby i dramatycznej śmierci Jarosła-
wa Tkaczyka zdradza jego żona Bogusława. Dlaczego teraz? Wcześniej nie było mi 
łatwo nawet myśleć o tym. Wreszcie nadszedł czas, aby pokazać ludziom, jak wyglą-
dała walka Jarka. Chcę opowiedzieć historię mężczyzny, który wbiegał w godzinę 
na Kasprowy Wierch, a potem na widok czwartego piętra mówił: „o Boże, znów ta 
męka...” Chcę mówić o człowieku, który pokonywał strach, który poszedł na operację 
o bardzo dużym ryzyku, bo chciał móc pograć ze swoimi synami w nogę. Chcę opo-
wiedzieć o miłości silniejszej niż śmierć! Jarka poznałam przez kolegę z podstawów-
ki, z którym chodzili do „elektryka”. On przyjechał z Radomia. Do kieleckiego klubu 
ściągnął go trener Edward Strząbała. Ja uczęszczałam do liceum, ale z racji, że u nich 
nie było za wiele dziewczyn, zapraszaliśmy się wzajemnie na różne imprezy. Pew-
nego razu spotkaliśmy się na ognisku. Wyróżniał się tym, że był jedynym niepijącym 
facetem w tym gronie. Wiadomo, sportowiec, treningi, te sprawy… Tyle. Pierwsze 
wrażenie nie było najlepsze. Ani on mi się nie spodobał, ani ja jemu. Myślałam sobie: 
„Sportowiec? To nie dla mnie”. On z kolei twierdził, że jestem mała i chuda. Mama 
również mnie przestrzegała, żebym się z nim nie zadawała, bo nie wiemy, z jakiego 
domu pochodzi, nie ma rodziny w Kielcach, a poza tym to… sportowiec. Wówczas 
krążyła nie najlepsza opinia na temat takich mężczyzn. Utarło się, że podobnie jak 
marynarze, w każdym porcie mają inną dziewczynę. Na szczęście pierwsze wrażenie 
często jest mylne. W moim przypadku to się sprawdziło. Zaczęłam się przekonywać 
do Jarka. Nasza pierwsza randka odbyła się w… kościele. Jestem osobą wierząca, ale 
daleko mi pod tym względem do męża. W sobotę umówiliśmy się, że następnego 
dnia idziemy na Mszę świętą. Jarek klękał przed każdym obrazem, a ja się zastana-
wiałam, kiedy wreszcie skończy te modlitwy?! Początki może nie były jak z bajki, ale 
powoli poznawaliśmy się i zaczęliśmy wspólnie planować przyszłość.

Oczywiście wiedziałam, na co się piszę. Jarek jako bramkarz Iskry Kielce (później 
Vive Kielce, przyp. red.) wiele dni spędzał poza domem. Zgrupowania, treningi, me-
cze, wyjazdy, turnieje… Musiałam sobie z tym radzić. Nigdy nie robiłam mu pretensji 
o to, że go nie było, że nie mógł mi pomóc. Nie można ograniczać pasji ukochanej 
osoby. Czasami byłam na niego zła z innego powodu. Uważałam, że za mało się pcha i 
nie walczy o swoje. Tłumaczył mi spokojnie, że jest częścią zespołu i musi patrzeć na 
wiele spraw przez ten pryzmat. Myślę, że gdyby choroba nie przerwała jego kariery, 
osiągnąłby znacznie więcej, niż cztery tytuły mistrza Polski.
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Operacja lub śmierć
Jarek urodził się z wadą zastawki aortalnej. U zdrowych ludzi jest trójpłatkowa, 

u niego była dwupłatkowa. Długo o tym nie wiedział. Dopiero podczas specjali-
stycznych badań lekarze wykryli tę wadę. Na początku kardiolog zalecił mu prze-
rwę w grze. Jarek się dostosował, a po czasie zrobił badania w Wojskowej Akade-
mii Medycznej w Łodzi, które nadzorował lekarz specjalizacji medycyny sportowej. 
Wyniki były obiecujące i mąż ponownie został dopuszczony do gry. Niestety długo 
się nie nacieszył występami na parkietach, ponieważ „złapał” gronkowca. Był luty 
2005 roku. Jarek zaczął się źle czuć. Gorączka, wymioty. Początkowo myśleliśmy, że 
to salmonella albo zwykłe zatrucie pokarmowe. Z dnia na dzień okazywało się, że 
jest znacznie gorzej. Nikt nie wiedział, gdzie i jak to się stało. Mąż trafił do szpita-
la, ale lekarze mieli problem ze zdiagnozowaniem źródła choroby. Powiedzieli, że 
ma sepsę. Ta wiadomość ścięła mnie z nóg. Byłam przerażona, bo wiedziałam, że 
mało ludzi z tego wychodzi. Kolejna diagnoza okazała się dla nas jeszcze boleśniej-
szym ciosem. Wykonano echo serca, które wyjaśniło sprawę - gronkowiec zniszczył 
zastawkę. Grono lekarskie, które się zebrało, wydało wyrok: operacja albo niemal 
pewna śmierć. Żeby ratować życie Jarka, niezbędny był zabieg, ale okazało się, że 
jeden z najbardziej znanych kardiochirurgów w Polsce nie chce go przyjąć w Krako-
wie, ponieważ serce jest zakażone gronkowcem. Wiedział, że taka operacja wiąże się 
z bardzo dużym ryzykiem. Wpadłam w rozpacz, ale jednocześnie wiedziałam, że nie 
możemy się poddać. Zwróciłam się o pomoc do lekarza z WAM w Łodzi i do lekarzy 
w Kielcach. Po usilnych próbach profesor zgodził się przyjąć Jarka do szpitala i w 
końcu mogliśmy się udać do Krakowa.

Uratuj mnie, bo chcę mieć dzieci!
Czas uciekał. Jarek miał niewydolność krążeniową i wodę w płucach. Jego stan był 

bardzo ciężki. Na miejscu w Szpitalu Jana Pawła II w Krakowie ponownie zostaliśmy 
poinformowani, że zabieg jest bardzo ryzykowny, ale jednocześnie usłyszeliśmy, 
że bez niego Jarek ma tylko jeden procent szans na przeżycie. Trzeba było wstawić 
sztuczną zastawkę aortalną w miejsce zniszczonej przez gronkowca. Operację pro-
wadził znakomity doktor. Słyszeliśmy na jego temat same dobre rzeczy. To jednak 
nas nie uspokajało, bo mój mąż był na krawędzi życia i śmierci. W mojej głowie prze-
rażenie mieszało się z nadzieją, że wszystko będzie dobrze. Jeden moment zapadł mi 
szczególnie w pamięć. Jarek tuż przed rozpoczęciem zabiegu złapał doktora za rękę 
i błagał: uratuj mnie, bo chcę mieć dzieci! Wszystko trwało wieki... Operacja przebie-
gła zgodnie z planem, ale nie zakończyła problemów. Mąż leżał jeszcze przez dwa ty-
godnie na OIOM-ie. Ten czas to nerwowe dni i nieprzespane noce. Były zatrzymania 
akcji serca i inne niepokojące wydarzenia, ale dopiero później dowiedziałam się, że 
to jest normalne po tak ciężkich operacjach. Lekarze tłumaczyli, że Jarek przeżył tyl-
ko dlatego, że ma serce sportowca, lecz jednocześnie zaznaczyli, że musi zakończyć 
karierę. Docent, który operował, dodał, że istnieje prawdopodobieństwo kolejnego 
zabiegu w przyszłości, ale nie jest to pewne i nie da się określić dokładnego terminu. 
Chodziło o drugą zastawkę. Gdyby Jarek nie miał sepsy, mogliby to operować już 
wtedy, jednak musieli skupić się na ratowaniu życia. Tym razem wygrali.
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Cieszę się, że żyję
Jarek wyszedł ze szpitala 11 kwietnia. Po przekroczeniu progu naszego mieszka-

nia nie wytrzymał, coś w nim pękło i rozpłakał się jak dziecko. Tak bardzo przeżywał 
powrót do domu. Lekarze sportowi mówili, że nie widzą przeciwwskazań, aby mąż 
nadal grał w piłkę ręczną. Inne stanowisko w tej sprawie mieli kardiolodzy z Krako-
wa, którzy go operowali. Ci powiedzieli jasno: „koniec kariery”. Jarek szybko podjął 
decyzję i przychylił się do zaleceń tych drugich. Wiedział, że zawodowa gra niesie 
ze sobą ogromne ryzyko dla jego zdrowia i życia. Dostał jasne wytyczne: „ma pan 
żyć normalnie, ale bez sportu wyczynowego”. Miałam mętlik w głowie i zadawałam 
sobie pytanie: „co dalej?”. Kiedyś oglądaliśmy jakiś ważny mecz reprezentacji Polski. 
Na boisku wielu kolegów Jarka. - Nie jest ci żal, że nie możesz być tam z nimi? - za-
pytałam. - Nie. Ja się cieszę, że żyję – odparł krótko i dobitnie. Nie było lamentu, 
że mąż nie wróci na boisko. Wiedzieliśmy, że otarł się o śmierć. Jarek mierzył się 
z nowymi rzeczami. Zaczął przyjmować leki przeciwzakrzepowe. Trudno mu było 
się pogodzić z faktem, że w wieku 29 lat musi brać na stałe jakieś medykamenty. 
Zmieniło się także bicie jego serca. Kiedy go przytulałam, słyszałam cykanie zegarka, 
bo właśnie tak pracowała sztuczna zastawka. Zgodnie z mężem twierdziliśmy, że to 
Bóg go uratował, po to, abyśmy mogli mieć dzieci. Wkrótce po operacji zaszłam w 
ciążę i spełniło się jedno z największych marzeń Jarka. Na świat najpierw przyszedł 
Bartosz, a potem, cztery lata później Adam. Piłka ręczna obok rodziny była całym 
życiem mojego męża. W domu ten temat ciągle się przewijał. Znałam jego kolegów z 
boiska i wiedziałam sporo o funkcjonowaniu drużyny. Oprócz tego często w telewizji 
leciały mecze, które na bieżąco były poddawane analizie. Piłka ręczna była jego dru-
gą miłością, ale nigdy nie robiłam z tego powodu żadnych awantur. Jarek nie potrafił 
usiedzieć w miejscu, więc wiedzieliśmy, że musi sobie znaleźć zajęcie. Miał na siebie 
kilka pomysłów. Zaczął uczyć w szkole wychowania fizycznego, a dodatkowo prowa-
dził w klubie grupę juniorów. Zawodnicy za nim przepadali, okazywali mu szacunek 
i wierzyli w projekt, który stworzył. Jarek oddawał serce i zdrowie za to, by stworzyć 
tym chłopakom jak najlepsze warunki do rozwoju sportowego. Widać było gołym 
okiem, że zawód trenera pochłonął go bez reszty. W domu często analizował mecze, 
rozpisywał coraz to nowsze plany treningowe dla swoich podopiecznych. Dawał im, 
ile mógł z siebie, nie oczekując nic w zamian. Wśród jego zawodników był chłopak, 
który miał trudną sytuację rodzinną. Jarek bardzo się przejmował losami tego mło-
dzieńca i bardzo mu pomógł. Uważał, że to może być drugi Karol Bielecki, jeżeli tylko 
do talentu, jaki ma, dołoży ciężką pracę. Do tej pory mam z nim kontakt. Twierdzi, 
że dzięki mojemu mężowi nie zszedł na złą drogę. Pamiętam sytuację, kiedy Jarek 
stanął przed ważną decyzją wobec tego chłopaka. Przed rozpoczęciem semestru za-
powiedział zawodnikom, że na obóz treningowy pojadą wszyscy, którzy nie będą 
zawalać szkoły. Niestety, ten jeden chłopak często wagarował i nie pomagały żad-
ne rozmowy wychowawcze. Jarek zapowiedział, że takim zachowaniem przekreślił 
swoją szansę na wyjazd. Do mojego męża zadzwonił zrozpaczony ojciec. Błagał, żeby 
Jarek zabrał tego chłopaka na obóz. Mąż długo bił się z myślami, ale ostatecznie po-
został nieugięty, tłumaczył, że nie może zmienić zasad, które ustalił na początku, 
ponieważ byłby niekonsekwentny i straciłby autorytet. Po latach ten chłopak powie-
dział mi, że zrozumiał, o co chodziło.
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Panie Boże, żeby serduszko tatusia dobrze pracowało
Po pierwszej operacji Jarek miał kontrole co pół roku. Lekarze przyglądali się 

wstawionej zastawce. Niestety, po pewnym czasie zaczęły się kolejne poważne kło-
poty. Tuż po narodzinach drugiego syna Jarek miał pierwsze objawy. W 2011 roku 
wracaliśmy od rodziny z Radomia i po drodze zaczął wymiotować. Myśleliśmy, że 
może zaszkodziło mu jakieś jedzenie. Prawda była znacznie gorsza – powiększała 
się niedomykalność zastawki mitralnej. Serce pracowało nie tak, jak powinno. Od 
tego czasu coraz większą trudność i ból sprawiało mu wejście na czwarte piętro. A 
przecież kilka lat wcześniej, w trakcie zgrupowania Iskry Kielce, potrafił w godzinę 
wbiec na Kasprowy Wierch! Ja wracałam do domu z dziećmi i czasami kilka dobrych 
minut czekaliśmy na niego, bo dosłownie wczołgiwał się po schodach. Dodatkowo 
nie mógł znieść, że to ja dźwigam zakupy czy wnoszę dzieci. Był bezradny w tej sytu-
acji. Nieraz prosiłam męża: „źle się czujesz, nie idź na trening, odpocznij”. Nie potrafił 
odpuścić. Chłopcy z drużyny czekali, a on nie mógł ich zawieść. W pewnym momen-
cie zaczęłam się na niego złościć, bo tuż przed operacją dopinał jeszcze szczegóły 
obozu treningowego swoich podopiecznych. Chciałam, żeby pomyślał o sobie, jed-
nak on widział to inaczej. Nikomu nie dawał poznać po sobie, że się źle czuje, że 
coś jest nie tak. Nie chciał wywoływać szumu wokół siebie. Tylko nieliczni byli w to 
wtajemniczeni. Jego zawodnicy nie mieli pojęcia, co się działo. Chłopak, o którym 
wcześniej wspominałam, czasami złościł się na Jarka, że ten każe im biegać, a sam 
nie uczestniczy w tego typu zajęciach. Dopiero po latach dowiedział się, że jego tre-
ner był chory i nawet gdyby chciał pobiegać razem z nimi, to nie mógł. Nasze dzieci 
również nie do końca zdawały sobie sprawę z powagi sytuacji. Nauczyłam Bartusia 
modlitwy, w której zawsze prosił: „Panie Boże, żeby serduszko tatusia dobrze pra-
cowało”. Pewnego wieczoru rozmawialiśmy z mężem i zeszliśmy na temat śmierci. 
Adaś, który miał niecałe trzy lata, wpadł w panikę. Zaczął krzyczeć, że nie chce, by 
tato umarł. Wydawało nam się, że jest jeszcze malutki i nic nie rozumie. Zdaliśmy 
sobie sprawę, że nie powinniśmy poruszać takich tematów w obecności dzieci.

Powrót nad przepaść
W 2013 roku pojechaliśmy do profesora do Krakowa, który powiedział nam, że 

ryzyko drugiej operacji jest duże, a on się po prostu boi. Jarka zatkało, a ja poczułam 
znowu wielkie przerażenie. Z drugiej strony nie mieliśmy wyjścia, ten zabieg dawał 
szansę na przeżycie, a jego niewykonanie praktycznie ją przekreślało. - Jeżeli pan 
tego nie zrobi, to kto? - zapytałam profesora. - Nie wiem, ale nikt z krakowskich le-
karzy nie podejmie się zabiegu – odpowiedział. Zaczęłam go błagać. Rozmawiałam, 
dzwoniłam, pisałam… W końcu napisał w informacji zwrotnej, co to za zabieg, opisał 
szczegółowo przebieg, a na końcu zaznaczył: BARDZO DUŻE RYZYKO OPERACJI!!! 
Trzeba było wykonać jakby trzy operacje w jednej na bardzo osłabionym sercu. Nie 
mogliśmy dłużej czekać, bo ciśnienie płucne rosło, wydolność serca spadała, a czas 
uciekał... Jarek mówił mi, że bardzo się boi. - Wierzę, że ręce profesora są cudowne, 
ale moje serce jest za słabe – powiedział mi któregoś dnia. Szukał na forach interne-
towych informacji na temat skuteczności tak skomplikowanych zabiegów. Nigdzie 
żadnej nie znalazł. - Wiesz, nie wszyscy o tym piszą – mówiłam mu. - Nie piszą, bo 
nikt tego nie przeżył – odpowiedział z rezygnacją w głosie. Może i miał rację… Ter-
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min operacji był przesuwany. Początkowo miała być w czerwcu, potem w lipcu, ale 
ostatecznie wyznaczono ją na sierpień. Dwa dni przed przyjazdem do Krakowa Ja-
rek jeszcze grał z chłopakami w piłkę. On kładł się na ten stół właśnie po to, by móc 
później z nimi grać. Już nie zdążył… Kiedy byliśmy w szpitalu, zobaczyłam, jak Jarek 
idzie z księdzem. Najpierw się zdziwiłam, a potem przeraziłam, kiedy usłyszałam, 
że poprosił o namaszczenie chorych. Mnie to kojarzyło się z ostatnią posługą ka-
płana wobec wiernego, ale ksiądz wyjaśnił, że jest to sakrament umacniający ludzi 
żyjących. Mąż dużo czasu spędził na modlitwach w przyszpitalnej kaplicy. Nigdy jed-
nak nie miał pretensji do Boga, po prostu szukał u Niego ratunku. Podobnie jak za 
pierwszym razem, wydawało mi się, że zabieg trwa wieczność. Starałam się myśleć 
pozytywnie, ale tym razem niepokój był dziwnie większy. W takich chwilach czło-
wiek jest zły na siebie, bo nie może nic zrobić, aby pomóc najukochańszej osobie. Po 
operacji profesor powiedział, że wykonał wszystko, co było zaplanowane. Niestety, 
serce Jarka było już za słabe, aby to wytrzymać…

Będę Ci zawsze pomagał
Nie zamieniliśmy z Jarkiem ani słowa w dniu jego śmierci. Okazało się jednak, że 

on miał plan i ukrył dla mnie swój przekaz. Sytuacja jak z filmu „P.S. Kocham Cię”. 
Musiałam poinformować jego znajomych o tej tragedii, a nie do wszystkich miałam 
numery w swoim telefonie. Zaczęłam szukać w jego komórce i trafiłam na SMS-a za-
pisanego w wersji roboczej. To ja byłam adresatem, ale nigdy go do mnie nie wysłał. 
W treści było napisane, co mam robić, jeżeli on umrze. Szereg wskazówek i zaleceń: 
że mam skupić się na dzieciach, że mam być dzielna, że przeprasza mnie, jeżeli w 
czymś mi zawinił i zrobił coś złego wobec mnie, żebym powtarzała chłopcom, że ich 
kocha i ciągle jest przy nich. Napisał również: „będę Ci zawsze pomagał”. Wiem, o co 
mu chodziło. Wiele osób mówiło mi, żebym skasowała tego SMS-a. Nie posłuchałam.

Medal na krzyżu
Na pogrzebie były tłumy. W pamięci najbardziej wyrył mi się obraz młodych chło-

paków w żółto-niebieskich bluzach, którzy stali nad grobem i płakali. Strasznie prze-
żyli śmierć ich trenera. Kiedy później rozmawiałam z ludźmi, mówili, że zmroził ich 
widok tych płaczących nastolatków. Ten niesamowity rocznik nigdy nie zapomniał o 
Jarku. W Gimnazjum nr 7 w Kielcach, gdzie uczył mój mąż, ci chłopcy poprosili panią 
dyrektor o możliwość zrobienia tablicy z pamiątkowymi zdjęciami. To był piękny 
gest, którego nie zapomnę im do końca życia. Coś niesamowitego, że tak młodzi lu-
dzie są tak dojrzali. Poza tym stworzyli memoriał imienia mojego męża, odwiedzają 
cmentarz i piszą do mnie. Pomysł memoriału od razu został ciepło przyjęty i co roku 
odbywa się w Kielcach. Pierwsza edycja miała miejsce trzy miesiące po śmierci Jar-
ka. Byłam zaskoczona tym, jak wszystko zostało dobrze zorganizowane, że pojawiło 
się sporo drużyn, które chciały wziąć udział w tej imprezie. Kiedy przyjaciel Jarka, a 
zarazem dyrektor sportowy Vive Radosław Wasiak przemawiał na parkiecie, trudno 
było mi się powstrzymać od płaczu. - Podczas swojej kariery Jarosław Tkaczyk osią-
gał znakomite rezultaty. Szybko trafił do reprezentacji Polski juniorów, a później zo-
stał dostrzeżony przez działaczy Iskry. W Kielcach święcił największe triumfy, to tu 
czterokrotnie zostawał mistrzem Polski. Bardzo dobrze rozwijającą się karierę prze-
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rwała niespodziewanie choroba. Graliśmy w jednej drużynie i ta informacja była dla 
nas szokująca. Nie potrafiliśmy zrozumieć, że tak młody człowiek musi zrezygnować 
z piłki ręcznej. Jednak jego hart ducha i miłość do sportu sprawiły, że odnalazł się 
w roli trenera, w której świetnie się spisywał (wypowiedź za echodnia.eu) – mówił 
podczas I Memoriału im. Jarosława Tkaczyka. Wrażenie zrobiły na mnie również 
słowa kapitana drużyny Vive z rocznika 1998. - Pamięć o Jarosławie Tkaczyku jest 
chyba najważniejszą ideą tego turnieju. W ten sposób możemy oddać mu cześć, bo 
dla nas wszystkich był wyjątkową osobą. Ciężko się pogodzić z tym, że go z nami nie 
ma. Wygrywamy dla niego – mówił w rozmowie z Radiem Kielce Łukasz Telka. Pod-
opieczni Jarka zdobyli mistrzostwo Polski w swoim roczniku. Pewnego dnia przy-
szłam na cmentarz i zobaczyłam złoty medal zawieszony na krzyżu. Łzy napłynęły 
mi do oczu, a po chwili ciekły po twarzy. Wzruszenie szarpało sercem i mieszało się z 
dumą. Dowiedziałam się, który z zawodników zostawił ten krążek i chciałam mu go 
zwrócić. Nie przyjął. Uznał, że dużo zawdzięcza mojemu mężowi i choćby w ten spo-
sób może to okazać. Znowu łzy popłynęły po policzkach… Jedno wiem na pewno - 
choroba i śmierć nigdy nie pokonały miłości Jarka do rodziny i pasji do piłki ręcznej.

Spotkania i sny
W październiku, dwa miesiące po śmierci męża, koleżanki z pracy namówiły mnie 

na wyjazd w góry. Wyszłyśmy na spacer Doliną Białego i spotkałam tam… profesora, 
który operował Jarka. Ukłoniłam się mu, on odpowiedział, ale nie wiem, czy mnie 
poznał. Na drugi dzień wpadliśmy na siebie na Krupówkach. Może człowiek niepo-
trzebnie doszukuje się jakichś znaków w tym wszystkim, ale uważałam, że te przy-
padkowe spotkania nie były bezcelowe. Sprawa śmierci Jarka nie dawała mi spokoju. 
Myślałam, że ktoś popełnił błąd, że to wszystko mogło potoczyć się inaczej. W końcu 
po roku zebrałam się na odwagę i napisałam do profesora. Zapytałam, czy dla niego 
to po prostu kolejny przypadek, czy taka śmierć robi na nim wrażenie. Odpisał mi 
kulturalnie, kolejny raz wyjaśniając, co się stało i zapewniając, że zrobił wszystko, co 
w jego mocy, aby ratować mojego męża. Dodał również, że każdy z kardiochirurgów 
ma swój „cmentarzyk” i nie przechodzi obojętnie wobec śmierci. Personel szpitala 
mówił mi, że ten lekarz bardzo przeżywa swoje porażki, a mój mąż był jego drugą 
w tamtym roku. W końcu moje myśli uspokoił kardiochirurg, który przeniósł się z 
Krakowa do Kielc. Zapytałam go, czy mogę przynieść dokumentację medyczną, aby 
on na to spojrzał. Zgodził się. Powiedział mi, że wszystko zostało wykonane zgodnie 
z planem, choć finał był inny, niż wszyscy oczekiwali. Zaznaczył, że gdyby Jarek nie 
poddał się operacji, najprawdopodobniej zmarłby nagle w wielkich mękach, nie wia-
domo, gdzie i kiedy. To przemówiło do mojego sumienia. Wierzę w to, że Jarek czu-
wa nad naszą rodziną. Po jego śmierci byłam przerażona obowiązkami i zadaniami, 
jakie spadły na moją głowę, ale jakoś wszystko zaczęło się nadspodziewanie łatwo 
układać. Powiem panu coś jeszcze. Przed naszym spotkaniem miałam sen. Stoję na 
ulicy i płaczę. - Co się dzieje – zapytał mnie Jarek. - Płaczę za tobą, bo chcę do ciebie. 
- Czekam..., ale dość tego płaczu! Musisz zająć się dziećmi! Obudziłam się z nową 
energią i wiedziałam, że znowu trzeba iść do przodu…

Tekst - przedruk
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Generalnie powtarzamy, że dzisiaj wolność istnieje we wszystkich jej wymia-
rach, które są – można powiedzieć – praktykowane w państwach demokratycznych. 
Z drugiej zaś strony tylko kompletne niedostrzeganie pełnej rzeczywistości może 
kogoś doprowadzić do wniosku, że dzisiaj wolność nie jest zagrożona. Prelegenci 
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej jaka miała miejsce w dniu 17 kwietnia 2018 
roku w Stalowej Woli byli i zapewne pozostaną świadomości co znaczy dobrze po-
jęta wolność. W swoich głębokich, przemyślanych referatach przedstawili wiele in-
teresujących kwestii na temat wolności. Spowodowali tym samym wspaniałą ucztę 
intelektualną.

***

Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy, Stowarzyszenie Prawników Ukraińskich 
wraz z Katedrą Pedagogiki Katolickiej KUL oraz Uniwersytetem Preszowskim w Pre-
szowie (Słowacja) w dniach 20-21 kwietnia 2018 roku zorganizowały III Między-
narodową Konferencję Naukową na temat: „Ukraina w warunkach reformowa-
nia systemu prawnego: realia nowoczesne i doświadczenie międzynarodowe”. 
Organizatorzy zaprosili do udziału w konferencji wielu naukowców, doktorantów, 
prawników, przedstawicieli organizacji naukowo-badawczych Ukrainy, Polski, Nie-
miec, Włoch, Izraela, Gruzji, Armenii, Słowacji, Węgier i innych krajów. Językiem 
konferencji był język ukraiński, język polski, język rosyjski i język angielski. Konfe-
rencja rozpoczęła się 20 kwietnia br. sesją plenarną w klimacie aury wiosennej, a na-
stępnie po przerwie kawowej odbywała się praca w poszczególnych grupach - sek-
cjach. Z kolei w godzinach popołudniowych dla gości zagranicznych organizatorzy 
zorganizowali specjalny rejs statkiem po Jeziorze Tarnopolskim, po którym miała 
miejsce uroczysta kolacja. Ze strony KUL w Stalowej Woli udział wzięli m.in. ks. prof. 
Jan Zimny i Paweł Pogorzelski. Kierunkami pracy konferencji były m.in. następujące 
kwestie: Ogólnoteoretyczne i historyczno-prawne podstawy formowania państwa, 
zasady publiczno-prawne ochrony praw człowieka, prywatno-prawne zasady reali-
zacji praw człowieka, nowoczesne trendy i wezwania globalne w rozwoju stosunków 
międzynarodowych i prawa międzynarodowego, aspekty organizacyjno-prawne 
gwarantowania bezpieczeństwa ekonomicznego: stan współczesny i perspektywy, 
formy psychologiczne i centry współdziałania między subiektami w prawnym i so-
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cjalnym polu Ukrainy, teoretyczne i praktyczne problemy przeciwdziałania korupcji 
politycznej oraz historyczny, kulturowy i prawny wymiar współczesnego społeczeń-
stwa informacyjnego. Zagadnienia te spotkały się z wielkim uznaniem i cieszyły się 
dużym zainteresowaniem kadry wykładowej i studentów.

***

Każdego roku początek maja staje się okazją do organizowania różnego rodza-
ju imprez, spotkań, rozgrywek, wojaży, wyjazdów czy wędrówek. Jest to niezwykły 
czas do wejścia w nową porę roku jaką jest wiosna, która kreśli nam nowe możliwo-
ści.. Jedną z takich form, która rokrocznie jest organizowana przez Fundację Campus 
w Stalowej Woli to „Dni Nauki, Kultury i Sportu”. Tym razem odbywały się w dniach 
06-10 maja 2018 roku w trzech miejscach: Stalowej Woli, Bojanowie i Krakowie. 
Każdy z trzech dni miał swój charakter. W pierwszym dniu wiodącym aspektem była 
kultura sportu, w drugim dniu prym wieść wiodła nauka w postaci m.in. międzyna-
rodowej konferencji naukowej. Z kolei trzeci dzień wypełniony został intensywnym 
poznawaniem kultury i dziedzictwa polskiego. Uczestnikami EDKM była młodzież z 
Ukrainy, Słowacji, Węgier, Niemiec i Polski, reprezentująca różne środowiska głów-
nie akademickie. Czas wspólnego spotkania stał się czasem świętowania młodości, 
pogłębiania wzajemnych więzi, budowania nowych relacji, a jednocześnie był to 
czas poznawania piękna Polski, która w tym roku świętuje 100. lecie Niepodległości. 
Europejskie Dni Kultury Młodzieży to poniekąd kulminacja całorocznej współpracy 
środowisk młodzieżowych, polonijnych, akademickich, które pragną budować nową 
rzeczywistość w duchu Świętych Cyryla i Metodego. Święty Jan Paweł II był gorącym 
zwolennikiem integracji Europy, której powojenny podział, uniemożliwiający jej od-
dychanie „dwoma płucami”, wschodnim i zachodnim, uważał za wyjątkowo szkodli-
wy dla całego Kontynentu.

***

Międzynarodowa Konferencja Naukowej zatytułowana „Przez sport do integral-
nego rozwoju społeczeństw”, odbyła się w dniu 08 maja 2018 roku (wtorek) w Boja-
nowie koło Stalowej Woli. W sumie wystąpiło 62 prelegentów, w tym 40 z Polski i 22 
ze Słowacji, Węgier, Ukrainy. Wszystkie osoby, które przesłały zgłoszenie do udziału w 
konferencji zostały zakwalifikowane i jednocześnie włączone do programu konferencji. 
Zwyczajowo konferencja rozpoczęła się o godz. 10:00 sesją plenarną podczas której wy-
stąpiło czterech prelegentów. Po niej nastąpiła przerwa kawowo-ciastkowa, a następnie 
rozpoczęła się praca w panelach tematycznych. Podsumowanie obrad nastąpiło o godz. 
14:00 wspólnym biesiadowaniem przy stole. Organizatorem konferencji była Katedra 
Pedagogiki Katolickiej KUL oraz Fundacja Campus w Stalowej Woli. Uczestnikami bier-
nymi konferencji będą studenci pięciu krajów Europy, którzy przebywali w tym czasie w 
ramach Europejskich Dni Kultury Młodzieży, odbywających się w dniach 06-10 maja br. 
pod hasłem: „Nauka - Kultura – Sport”. Cieszy nas fakt, że w dobiegającym końca roku 
akademickim kolejna grupa doktorantów sfinalizowała prace nad przygotowaniem dok-
toratu i uzyskaniem stopnia doktora. Ten fakt jest naszą wielką wspólną radością. Sprawa 
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ta pokazuje, że warto podejmować pewne działania nawet wbrew różnym chorobliwym 
działaniom niektórych osób ze Stalowej Woli i Lublina po to, byście Państwo mogli iść 
w życiu i realizować swoje naukowe plany. 

***

W dobie współczesnej, rodzina wciąż napotyka na wiele różnych trudności za-
równo w wymiarze duchowym, ekonomicznym czy pedagogicznym. Trudności te 
stanowią przyczynę wielu kryzysów w rodzinie, napięć, niepowodzeń. Już począw-
szy od momentu tworzenia samego związku dwojga osób często zauważa się wielki 
kryzys, który w dalszej perspektywie życia rzutuje na obraz i funkcjonowanie całej 
rodziny. Podejmowane działania prowadzące w kierunku niwelowania przyczyn i 
trudności funkcjonalnych rodzin nie zawsze spełniają należyte oczekiwania. Potrze-
ba nieustannej troski ze strony wszystkich podmiotów idących w kierunku wsparcia 
rodziny, a tym samym poprawy sytuacji we wspólnotach familijnych stanowiących 
fundament istnienia wszelkich wspólnot. Katedra Pedagogiki Katolickiej KUL już od 
kilku lat podejmuje w tym zakresie wiele działań mających na celu niesienie szero-
kiego wsparcia każdej rodzinie. Tym razem zorganizowana w dniu 15 maja 2018 
roku w Stalowej Woli konferencja naukowa na temat: „Proklamacja rodziny w 
dobie współczesnych ideologii”, była tego dowodem. Była to już kolejna konfe-
rencja z cyklicznych konferencji organizowanych w kooperacji z Fundacją Campus 
w Stalowej Woli. 

***

Miesiąc maj oprócz walorów piękna przyrody, matur, czy wielu rocznic, zawiera w 
sobie wspomnienia Patronów różnych profesji i zawodów. Jedną z takich znaczących 
i szeroko świętowanych jest wspomnienie św. Floriana – czyli Święta Strażaków. W 
dniu 19 maja br. w Myśliborzu na Pomorzu odbyły się na poziomie wojewódzkim 
obchody Święta Strażaków. Uroczystość zgromadziła członków wszystkich szczebli 
zarówno Państwowej Straży Pożarowej jak i zespoły Ochotniczych Straży Pożar-
nych. O godz. 10 przed główną siedzibą Powiatowej Straży Pożarnej odbyło się po-
święcenie i odsłonięcie Figury św. Floriana, której dokonał Jego Ekscelencja Ks. Abp 
Andrzej Dzięga – Metropolita Szczecińsko-Kamieński w obecności przedstawicieli 
instytucji państwowych, wojewódzkich i samorządowych. Po dokonaniu aktu po-
święcenia figury uczestnicy uroczystości przy akompaniamencie orkiestry przeszli 
do kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela, gdzie o godz. 11:00 rozpoczęła się uroczysta 
Msza święta pod przewodnictwem Pasterza tejże diecezji. Po Mszy świętej wszy-
scy udali się na rynek, gdzie nastąpił dalszy ciąg strażackich uroczystości. Po aktach 
przypisanych protokołem tego typu uroczystości nastąpiło poświęcenie sztandaru 
dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Myśliborzu oraz poświęcenie ornatu 
jako daru tejże straży na rzecz parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Myśliborzu. Po-
nadto w dalszej części nastąpiło wręczenie odznaczeń, awansów, medali zasłużo-
nym strażakom zarówno państwowych jak i ochotniczych jednostek i osób straży 
pożarnej. Warto dodać, że w województwie zachodniopomorskim funkcjonuje 20 
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Komend Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. Służbę w nich pełni 
prawie 1,5 tysiąca funkcjonariuszy. W działaniach wspierają ich strażacy-ochotni-
cy z 439 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które są terenie województwa, 
185 jednostek włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 
OSP zrzeszonych jest 11 tys. osób. Na zakończenie uroczystości nastąpiła defilada 
pododdziałów straży pożarnej, a po niej na owocną służbę strażakom błogosławień-
stwa Bożego udzielił J. E. Ks. Abp A. Dzięga. Oficjalnym uroczystościom towarzyszył 
piknik służb mundurowych z atrakcjami dla dzieci oraz dorosłych mieszkańców My-
śliborza i okolic.

***

Strategia planowanych wydarzeń zawsze pomaga w realizacji wizji i osiągnięciu 
celu. Jeszcze nie umilkły echa zorganizowanych „Europejskich Dni Kultury Mło-
dzieży”, gdy podjęto przygotowania do kolejnych tego typu wydarzeń. Elementem 
wpisujących się w zamysł planowanych spotkań integracyjnych, była jednodniowa 
wizyta w Berlinie. W dniu 20 czerwca br. w godzinach popołudniowych rozpoczęły 
się rozmowy z przedstawicielami klubu sportowego FC Polonia Berlin. Osobą re-
prezentującą klub był Łukasz Woźniak, członek Zarządu, zaś ze strony polskiej ks. 
Jan Zimny. Historia klubu sięga czerwca 2012 roku. Celem rozmów było wypraco-
wanie strategii współpracy m.in. w zakresie rozegrania turnieju piłki nożnej wśród 
młodzieży pochodzącej z Niemiec, Polski, Ukrainy, Słowacji, Węgier. Rok 2018 jest 
Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przygotowy-
wane rozgrywki piłkarskie mają być jednym z elementów uczczenia przeżywanego 
Jubileuszu Niepodległości Polski. Ponadto podejmowana współpraca z Klubem FC 
Polonia Berlin ma stać się jednym z integralnych elementów organizowanych kolej-
nych Europejskich Dni Kultury Młodzieży, jaki już został zaplanowany na następny 
rok. Rozmowy dotyczyły również podjęcia form pobudzenia aktywności polonij-
nych zespołów sportowych w innych krajach Europy, ich integracji poprzez wspólne 
turnieje, spotkania, EDKM, wymianę doświadczeń. Zapowiada się więc nowy etap 
kooperacji grup młodzieżowych, które są z natury otwarte na tworzenie wspólnot w 
duchu wartości katolickich. 

***

Czego potrzebuje dzisiaj współczesny świat, współczesna Europa, współczesny 
człowiek? Na to pytanie starali się odpowiedzieć prelegenci zorganizowanej w dniu 
22 czerwca 2018 roku (piątek) w Dolné Obdokovce (Słowacja) Międzynarodowej 
Konferencji Naukowej. To szczególne miejsce, gdzie znajduje się kaplica pw. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego wraz z Centrum Wymiany Myśli i Badań Jana Esterhazego. 
To tu znajdują się prochy Jana Esterhazego i złożone ciało fundatora tego miejsca - 
Boldizsára Paulisza, którego pochowano 18 czerwca br. Konferencja rozpoczęła się o 
godz. 11:00 słowem wstępnym Pana dra Imre Molnara, który po powitaniu zebranych 
i przedstawieniu programu, przywołał zasadność miejsca czasu tego wydarzenia. 
Jako pierwszy prelegent wystąpił Ks. Abp Andrzej Dzięga – Metropolita Szczecińsko-
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-kamieński, który nakreślił rys historiozbawczy człowieka ze szczególnym uwzględ-
nieniem Świętych Braci Sołuńskich. Podkreślał, że „dziejom tym zawsze przyświecała 
potrzeba serca człowieka. „Jesteśmy w miejscu, gdzie szczególnie bije serce. Współ-
czesna Europa potrzebuje serca człowieka. Jest to także droga św. Cyryla i Metodego, 
jest to droga Świętego Jana Pawła II, jest to również droga Jana Esterhazego, ale jest 
to także droga twoja i moja” - podkreślił. Z kolei Ks. Bp László Bíró (Węgry) na samym 
początku swego wystąpienia zaznaczył, że „To nie jest przypadek, że tu dziś jesteśmy. 
Tego chce od nas Duch święty, który ma szczególną moc. Tak jak drzewo odpowia-
da przeciwko wiatrowi poprzez silne korzenie, tak i my mamy odpowiadać różnym 
przeciwnościom mocną wiarą. Mamy przecież wspólne korzenie, a nimi jest wspólne 
chrześcijaństwo. Historia pokazuje, że wspólna droga narodów była dzięki chrześci-
jaństwu. Straciliśmy wiele dlatego, że zapomnieliśmy o tym, czym żyli nasi ojcowie. 
Musimy na nowo sięgać do tego, czym żyli nasi praojcowie. Nie możemy mówić o kul-
turze bez Chrystusa. To Chrystus ożywia wszystko, On nadaje aktualność i żywotność 
temu, co dał nam Chrystus, czym żyli nasi ojcowie”. Jako trzeci prelegent, wystąpiła 
Pani Dagmara Babčanová Ambasador Słowacji przy Watykanie w latach 2002-2004. 
Zwróciła uwagę, że „miejsce, gdzie jesteśmy winno być miejscem dialogu. Im bardziej 
poznajemy historię Krzyża, tym bardziej wierzymy. Jeśli na horyzoncie naszego życia 
będzie Krzyż, wtedy będziemy wiedzieć jaką iść drogą, w jakim kierunku podążać. Nie 
może braknąć Krzyża na horyzoncie naszego życia, bo wtedy nasze życie będzie bez 
celu, bez sensu. Bez krzyża w wymiarze horyzontalnym, nie zrozumiemy Krzyża w 
wymiarze wertykalnym. Świadkiem Krzyża Chrystusa są święci, ale świadkiem krzy-
ża winien być każdy człowiek, tak jak świadkiem krzyża był Jan Esterhazy. Tę prawdę 
winna zrozumieć cała Europa. Trzeba dzisiaj formować Europę by demokracja nie 
wykluczała wartości fundamentalnych, wartości chrześcijańskich. Demokracja bez 
wiary, bez katolicyzmu nie jest demokracją. Polityka bez wiary, nie jest polityką. Jan 
Esterhazy, który był katolikiem dał nam przykład i prawdziwego katolicka, i prawdzi-
wego polityka. On dzisiaj wciąż nam głosi, do nas apeluje, byśmy umieli zrozumieć 
Krzyż Chrystusa, byśmy nie zapomnieli o fundamentach naszej wiary, byśmy byli ka-
tolikami”. Ponadto oprócz wygłoszonych referatów młodzi przedstawiciele Węgier i 
Polski dali świadectwo – co znaczy być człowiekiem wiary dzisiaj. Ciekawym obra-
zem przedstawił współczesną rzeczywistość Gubík László – założyciel Akademii Jana 
Estrhazego. Zauważył on, że współczesny świat podobny jest do boiska sportowego 
na którym gra Bóg i diabeł. Bóg ma swoich przedstawicielu w stworzeniu jakim są 
ludzie. Dziś – dodał mówca – Europa to wielkie boisko na którym gra Bóg i diabeł. Kto 
wygra tę walkę? Wszyscy jesteśmy zawodnikami. Po której stronie gramy? W której 
jesteśmy drużynie? Potrzeba mądrych wyborów. Potrzeba dziś wielkiej odwagi, by 
stanąć po właściwej stronie, by znaleźć się we właściwej drużynie. Do tego potrzeba 
świadectwa życia”. Po krótkiej przerwie we wspomnianej kaplicy została odprawiona 
Msza święta której przewodniczył bp László Bíró a homilię wygłosił Ks. Abp Andrzej 
Dzięga. Zgromadzona wspólnota wiernych z Węgier, Słowacji, Polski modliła się m.in. 
o wyniesienie na ołtarze Jana Esterhazego i spokój duszy śp. Boldizsára Paulisza. Na 
zakończenie modlitewnego spotkania Ks. Abp poprowadził Koronkę do Miłosierdzia 
Bożego, odmawianą w trzech językach. Końcowe błogosławieństwo zwieńczyło czas 
refleksji naukowej, czas świętowania i modlitwy.
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***
Budowanie jedności narodów jest wyzwaniem i zadaniem każdego z nas. Zada-

nie to wynika zarówno z ducha ewangelicznego, nauki Kościoła jak i potrzeby ser-
ca człowieka. Niemal każdego dnia słyszymy, bądź jesteśmy świadkami inspiracji, 
projektów, zdarzeń prowadzonych w tym duchu. Wiele takowych dzieł jest organi-
zowanych także w rzeczywistości współczesnego Kościoła. W dniu 04 lipca 2018 
roku jednym z takich wydarzeń integrujących wspólnoty ludzi w duchu św. Cyryla i 
Metodego była uroczystość poświęcenia figury Świętych Cyryla i Metodego – współ-
patronów Europy w Kapušanach (Słowacja). Uroczystość odbywała się w Wigilię 
wspomnienia Braci Sołuńskich, a przewodniczył jej Jego Ekscelencja Ks. Abp An-
drzej Dzięga – Metropolita Szczecińsko-kamieński. Przed paroma laty na zakończe-
nie jednej z uroczystości wspomnienia Świętych w której udział brał ks. Jan Zimny 
spontanicznie ogłosił, że godnym byłoby, aby w miejscu ówczesnym przewodnicze-
nia liturgii stanęła figura Braci Sołuńskich. Zgromadzeni propozycję tę przyjęli owa-
cjami na stojąco, z wielką radością i pełną aprobatą. Uroczystość poświęcenia figury 
połączona ze Mszą świętą była zwieńczeniem owej myśli. 

***

Stało się tradycją, że w okresie wakacyjnym na terenie Archidiecezji Szczecińsko-
-kamieńskiej organizowany jest od 2010 roku Międzynarodowy Festiwal Muzycz-
ny poświęcony z reguły wybranemu muzykowi. Tegoroczny Festiwal jest promocją 
utworów Ignacego Jana Paderewskiego i odbywa się w dniach 09 – 18 sierpnia w 
różnych zakątkach, nie tylko diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Dyrektorem arty-
stycznym Festiwalu jest znany i ceniony nie tylko w Polsce prof. Bohdan Boguszew-
ski, zaś Patronat Honorowy objęli między innymi Jego Ekscelencja Ks. Abp Andrzej 
Dzięga – Metropolita Szczecińsko-kamieński, Jego Ekscelencja Ks. Abp Heiner Koch 
– Metropolita Berliński, prof. Piotr Gliński – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w Warszawie. Ten wyjątkowy czas świętowania odbywa się w niezwykłych 
miejscach, gdzie rozbrzmiewa piękna Symfonia Polonia, w której Jan Paderewski 
symbolicznie zacytował motyw melodii naszego Hymnu :Jeszcze Polska nie zginę-
ła…”. W dniu 13 sierpnia br o godz. 20:00 w Bazylice Katedralnej pw. Św. Jakuba 
Apostoła w Szczecinie wystąpiła Orkiestra Narodowa Filharmonii Lwowskiej we 
Lwowie licząca w sumie 52 osoby. W programie koncertu były Wariacje Mieczysła-
wa Surzyńskiego nt. „Kto się w opiekę odda Panu swemu”, Symufonia organowa nr 
7 A-dur op. 45 Feliksa Nowowiejskiego, Temat z wariacjami „Twoja cześć chwała” 
– w wykonaniu Romana Peruckiego. W części drugiej koncertu wykonano Symfonię 
h-moll op. 24 Polono, – Adagio maestoso, Allegro vivace e molto appassionato; An-
dante con moto; Vivace. Publiczność gromkimi brawami wyraziła wykonawcom na 
stojąco wdzięczność za tę ucztę wieczoru. 

***

Wdzięczność to nie tylko zwykłe zobowiązanie do podziękowania za to, co otrzy-
maliśmy od Boga i ludzi. Często wdzięczność kojarzymy również z odwzajemnia-
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niem się. Jakoś tak się dzieje, że często w ogóle nie zauważamy tego co mamy, tego co 
nas powinno cieszyć. Zwyczajem praojców na zakończenie żniw także  w Wardyniu 
dziękowano Bogu za tegoroczne plony. Uroczystość miała miejsce 18 sierpnia 2018 
roku w Wardyniu – parafia Korytowo. Uroczystościom przewodniczył Jego Eksce-
lencja Ks. Abp Andrzej Dzięga – Metropolita Szczecińsko-kamieński. Wśród wielu 
przedstawicieli ze strony środowisk kościelnych z kraju i z zagranicy udział wziął 
również ks. prof. Jan Zimny. Podczas Mszy św. zostały poświęcone wieńce zbożowe, 
odbyło się nabożeństwo Fatimskie wraz z procesją ulicami wioski.

***

Fascynujący świat pszczół urzeka nie tylko pszczelarzy. Od starożytności do cza-
sów współczesnych pszczoła dostarcza inspiracji artystom – poetom, malarzom, 
rzeźbiarzom, fotografikom, filmowcom. Oczarowani możliwością obcowania z na-
turą w jej najszlachetniejszym wydaniu dostrzegają w zwyczajach pszczół alego-
rię życia ludzkiego. W dniu 19 sierpnia br. (niedziela) w Pyrzycach odbyła się 
uroczystość dziękczynna pszczelarzy. Oprócz specjalistycznych wykładów, dyskusji, 
zabawy, konkursów została odprawiona Msza święta pod przewodnictwem Jego 
Ekscelencji Ks. Abpa Andrzeja Dzięgi – Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego. W 
modlitwie liturgicznej udział wzięły delegacje reprezentujące środowiska pszczela-
rzy niemal z całej Polski. W słowach przedstawicieli tychże środowisk można było 
usłyszeć wiele interesujących informacji dotyczących pszczelarstwa. Jedną z nich 
jest fakt, iż istnieje Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli jako jedyna szkoła 
pszczelarska w Polsce i Europie, posiadająca ponad 60-letnią tradycją w kształceniu 
pszczelarzy.  

***

Niecodzienny koncert jaki miał miejsce w dniu 22 sierpnia br. w Wyższym Se-
minarium Duchownym w Szczecinie ukazał nie tylko talenty młodych Węgrów z 
Siedmiogrodu, ale potwierdził wielowiekową przyjaźń jaka trwa do dziś między 
Polakami a Węgrami. Zespół liczący ponad 150 osobową grupę dzieci i młodzieży 
wykonał niepowtarzalne Oratorium na które złożyły się pieśni religijne, pieśni naro-
dowe, patriotyczne i ludowe. To historyczne spotkanie rozpoczęła Msza święta pod 
przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Abpa Andrzeja Dzięgi – Metropolity Szczeciń-
sko-Kamieńskiego. Z tej racji, że w tym dniu Kościół wspomina Najświętszą Maryję 
Pannę Królową, nie zabrakło zarówno podczas liturgii jak i Oratorium pieśni ku czci 
Matki Bożej. Młodzi artyści dali żywe świadectwo swej wiary, wielkiej dyscypliny i 
osobistej dojrzałości potwierdzającej odpowiedzialność za siebie i innych. To wielka 
nadzieja nie tylko dla ich kraju, ale całej Europy. 
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